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เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

ส21104 (ม.1)

ท21102 (ม.1)

ฝ30204 (ม.5)

ส21103 (ม.1)

ฝ30202 (ม.4)

ฝ30202 (ม.4)

ย30206 (ม.6)

ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย

ครูเอมอร นามมนตรี

ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต

ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูอรัญญา อรุณวิง

ครูอรัญญา อรุณวิง

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ค21102 (ม.1)

อ21102 (ม.1)

ท21102 (ม.1)

ญ30202(ม.4)

ย30206 (ม.6)

ย30206 (ม.6)

ญ30204 (ม.5)

ครูกมลชนก คําทิพย์

ครูจินฑนา จินตศิริกูล

ครูเอมอร นามมนตรี

ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

Ms.Ryoko Mutsumoto

ค21102 (ม.1)

ว21102 (ม.1)

ว21102 (ม.1)

อ21102 (ม.1)

ง22102 (ม.2)

ง22102 (ม.2)

ย30206 (ม.6)

ครูกมลชนก คําทิพย์

ครูจิราพร สมพงศ์

ครูจิราพร สมพงศ์

ครูจินฑนา จินตศิริกูล

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ส21103 (ม.1)

อ21102 (ม.1)

ท21102 (ม.1)

พ21103 (ม.1)

ฝ30202 (ม.4)

จ30202 (ม.4)

จ30202 (ม.4)

ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูจินฑนา จินตศิริกูล

ครูเอมอร นามมนตรี

ครูวิเชียร มีสม

ครูอรัญญา อรุณวิง

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ค21102 (ม.1)

ว21102 (ม.1)

ส21103 (ม.1)

ฝ30202 (ม.4)

ญ 30222(ม.6)

ญ 30222(ม.6)

ท่องโลกอินเตอร์เน็ต

ครูกมลชนก คําทิพย์

ครูจิราพร สมพงศ์

ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูอรัญญา อรุณวิง

Ms.Ryoko Mutsumoto

Ms.Ryoko Mutsumoto

ครูนิพนธ์ เชิญทอง
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เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

ค22102 (ม.2)

ท22102 (ม.2)

ส22103 (ม.2)

ญ30202(ม.4)

ฝ30204 (ม.5)

ฝ30204 (ม.5)

ญ30204 (ม.5)

ครูชนิดา ดวงแข

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ

ครูคุณิตา ทองดอนน้อย

ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต

ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต

Ms.Ryoko Mutsumoto

ส22103 (ม.2)

ว22102 (ม.2)

อ22102 (ม.2)

พ22103 (ม.2)

ญ30206 (ม.6)

ญ30206 (ม.6)

ว30241 (ม.4)

ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

Ms.Ryoko Mutsumoto

Ms.Ryoko Mutsumoto

ครูนภาพร จิตรมั่น

ท22102 (ม.2)

อ22102 (ม.2)

ว33102 (ม.6)

ว33102 (ม.6)

ญ30204 (ม.5)

ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสุกัญญา นาพยัคฆ์

ครูสุกัญญา นาพยัคฆ์

Ms.Ryoko Mutsumoto

ครูคุณิตา ทองดอนน้อย ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์
ค22102 (ม.2)
ครูชนิดา ดวงแข

ส22103 (ม.2)

ครูคุณิตา ทองดอนน้อย ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ

ค22102 (ม.2)

ท22102 (ม.2)

อ22102 (ม.2)

ญ30202 (ม.4)

ญ30204 (ม.5)

ญ30204 (ม.5)

รายการศึกษาทัศน์

ครูชนิดา ดวงแข

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ

ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

Ms.Ryoko Mutsumoto

Ms.Ryoko Mutsumoto

พระราชทาน

ส22104 (ม.2)

ว22102 (ม.2)

ว22102 (ม.2)

จ30204 (ม.5)

ญ30202 (ม.4)

ว30245 (ม.6)

เสริมสวย

ครูเยี่ยมพล พลเยี่ยม

ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์

ครูพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์

Ms.Gong Cuiyan

ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

ครูศิรีพร แนวสุจริต

ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
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เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

ค23102 (ม.3)

ท23102 (ม.3)

ส23103 (ม.3)

อ23102 (ม.3)

ย30204 (ม.5)

ย30206 (ม.6)

รายการศึกษาทัศน์

ครูชุติมา อ่อนตีบ

ครูวาสนา เหมะ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

ครูศิริพร สอนทอง

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

พระราชทาน

ส23103 (ม.3)

ท23102 (ม.3)

ค23102 (ม.3)

ย30204 (ม.5)

จ30206 (ม.6)

จ30206 (ม.6)

ญ30202 (ม.4)

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

ครูวาสนา เหมะ

ครูชุติมา อ่อนตีบ

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

Ms.Zhao Mengying

Ms.Zhao Mengying

ครูศิริอําไพ สุธีเจริญกุล

ส23103 (ม.3)

ค23102 (ม.3)

ท23102 (ม.3)

อ23102 (ม.3)

ย30202 (ม.4)

ย30202 (ม.4)

ว30203 (ม.5)

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี

ครูชุติมา อ่อนตีบ

ครูวาสนา เหมะ

ครูศิริพร สอนทอง

ครูวรันธร เจริญรูป

ครูวรันธร เจริญรูป

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

อ23102 (ม.3)

ส23104 (ม.3)

ว23102 (ม.3)

จ30206 (ม.6)

จ30204 (ม.5)

จ30204 (ม.5)

รายการศึกษาทัศน์

ครูศิริพร สอนทอง

ครูเยี่ยมพล พลเยี่ยม

ครูสัญญลักษณ์ โสณายะ

Ms.Zhao Mengying

Ms.Gong Cuiyan

Ms.Gong Cuiyan

พระราชทาน

ว23102 (ม.3)

ว23102 (ม.3)

พ23103 (ม.3)

ย30202 (ม.4)

จ30206 (ม.6)

จ30206 (ม.6)

ประดิษฐ์ของที่ระลึก

ครูสัญญลักษณ์ โสณายะ

ครูสัญญลักษณ์ โสณายะ

ครูสมศักดิ์ ทองเงิน

ครูวรันธร เจริญรูป

Ms.Zhao Mengying

Ms.Zhao Mengying

ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
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เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

ค31102 (ม.4)

ส31104 (ม.4)

อ30202 (ม.4)

ค31202 (ม.4)

ว30241 (ม.4)

ว30241 (ม.4)

ว30221 (ม.4)

ครูสมจิต มะลิวัลย์

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

ครูรัตติยา เทียนอ่อน

ครูอัมพร เจียรโณรส

ครูนภาพร จิตรมั่น

ครูนภาพร จิตรมั่น

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ท31102 (ม.4)

ว30221 (ม.4)

ว30221 (ม.4)

ค31202 (ม.4)

ง31101 (ม.4)

ง31101 (ม.4)

ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูอัมพร เจียรโณรส

ครูนิพนธ์ เชิญทอง

ครูนิพนธ์ เชิญทอง

ครูศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

ท31102 (ม.4)

อ30202(ม.4)

ส31103 (ม.4)

อ31102 (ม.4)

ว30201 (ม.4)

ว30201 (ม.4)

รายการศึกษาทัศน์

ครูวิชุดา กลิ่นจงกล

ครูรัตติยา เทียนอ่อน

ครูวิชิต ลือยศ

ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง

ครูศรีไพร แตงอ่อน

ครูศรีไพร แตงอ่อน

พระราชทาน

ค31102 (ม.4)

ว31102 (ม.4)

ว31102 (ม.4)

ว30201 (ม.4)

อ31102 (ม.4)

ว30225 (ม.6)

รายการศึกษาทัศน์

ครูสมจิต มะลิวัลย์

ครูสุกัญญา นาพยัคฆ์

ครูสุกัญญา นาพยัคฆ์

ครูศรีไพร แตงอ่อน

ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

พระราชทาน

จ30202 (ม.4)

จ30202 (ม.4)

ส31103 (ม.4)

จ30202 (ม.4)

ค31202 (ม.4)

ว30201 (ม.4)

วัฒนธรรมประเพณีไทย

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูวิชิต ลือยศ

ครูศรัญญา พงษ์พิทักษ์

ครูอัมพร เจียรโณรส

ครูศรีไพร แตงอ่อน

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
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เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

อ32102 (ม.5)

ว32102 (ม.5)

ว32102 (ม.5)

ค32202 (ม.5)

ว30223 (ม.5)

ว30223 (ม.5)

ว30243 (ม.5)

ครูพิชามญชุ์ เบญจโศภิษฐ์

ครูศรีไพร แตงอ่อน

ครูศรีไพร แตงอ่อน

ครูปัทมา สาระเกตุ

ครูสุรพงศ์ นามนัย

ครูสุรพงศ์ นามนัย

ครูศิรีพร แนวสุจริต

ฝ30204 (ม.5)

ฝ30204 (ม.5)

ส32103 (ม.5)

ว30203 (ม.5)

ค32102 (ม.5)

ย30202 (ม.4)

ย30202 (ม.4)

ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต

ครูเกรียงไกร ทองชื่นจิต

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูยุวดี เกตสุริวงค์

ครูวรันธร เจริญรูป

ครูวรันธร เจริญรูป

ย30204 (ม.5)

ท32102 (ม.5)

ค32202 (ม.5)

ส32103 (ม.5)

อ30224 (ม.5)

ส32104 (ม.5)

รายการศึกษาทัศน์

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูปัทมา สาระเกตุ

ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

ครูนัฐวรรณ ปัญญาพล

ครูจงรักษ์ แสนแอ่น

พระราชทาน

ค32102 (ม.5)

ว30203 (ม.5)

ว30203 (ม.5)

อ30224 (ม.5)

ง23102 (ม.3)

ว30243 (ม.5)

ว30243 (ม.5)

ครูยุวดี เกตสุริวงค์

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูนัฐวรรณ ปัญญาพล

ครูเจนจิรา พุฒหยวก

ครูศิรีพร แนวสุจริต

ครูศิรีพร แนวสุจริต

จ30204 (ม.5)

จ30204 (ม.5)

ท32102 (ม.5)

อ32102 (ม.5)

ค32202 (ม.5)

ว30223 (ม.5)

แนะแนว

Ms.Gong Cuiyan

Ms.Gong Cuiyan

ครูพรเทพ ปานยิ้ม

ครูพิชามญชุ์ เบญจโศภิษฐ์

ครูปัทมา สาระเกตุ

ครูสุรพงศ์ นามนัย

ครูยุพยง สินแท้

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชาที่ออกอากาศในช่อง สศทท. 12 ช่อง 197 ชั้นมัธยมศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ชั่วโมงที่ 1

ชั่วโมงที่ 2

ชั่วโมงที่ 3

ชั่วโมงที่ 4

ชั่วโมงที่ 5

ชั่วโมงที่ 6

ชั่วโมงที่ 7

ชั่วโมงที่ 8

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

ฝ30206 (ม.6)

ฝ30206 (ม.6)

ค33102 (ม.6)

ท33102 (ม.6)

อ30226(ม.6)

ง23102 (ม.3)

รายการศึกษาทัศน์

ครูอมรรัตน์ วงษ์แก้ว

ครูสิริมาส ชลภาพ

ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูเจนจิรา พุฒหยวก

พระราชทาน

รศ.ดร.อดิทธ์ เชี่ยวสกุล รศ.ดร.อดิทธ์ เชี่ยวสกุล
ว30205 (ม.6)

ส33102 (ม.6)

อ30226(ม.6)

ค33202 (ม.6)

ว30245 (ม.6)

ว30245 (ม.6)

ฝ30202 (ม.4)

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูศิริพร สินสมุทรไทย

ครูนงนุช จันทร์เสวก

ครูอมรรัตน์ วงษ์แก้ว

ครูศิรีพร แนวสุจริต

ครูศิรีพร แนวสุจริต

ครูอรัญญา อรุณวิง

ส33102 (ม.6)

ง33204 (ม.6)

อ33102 (ม.6)

ค33202 (ม.6)

ว30225 (ม.6)

ว30225 (ม.6)

ฝ30206 (ม.6)

ครูศิริพร สินสมุทรไทย

ครูดวงสมร ไชยชนะโสภณ

ครูธิเบต นิลสวัสดิ์

ครูอมรรัตน์ วงษ์แก้ว

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูนันทรัตน์ เจริญสุข

รศ.ดร.อดิทธ์ เชี่ยวสกุล

ท33102 (ม.6)

อ33102 (ม.6)

ง33204 (ม.6)

ค33202 (ม.6)

ว30205 (ม.6)

ย30204 (ม.5)

ย30204 (ม.5)

ครูสิริมาส ชลภาพ

ครูธิเบต นิลสวัสดิ์

ครูดวงสมร ไชยชนะโสภณ

ครูอมรรัตน์ วงษ์แก้ว

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ครูอังคณา เป่าแตรสังข์

ค33102 (ม.6)

ญ30206 (ม.6)

ว30205 (ม.6)

ว30205 (ม.6)

ฝ30222 (ม.6)

ฝ30222 (ม.6)

รายการศึกษาทัศน์

ครูอมรรัตน์ วงษ์แก้ว

Ms.Ryoko Mutsumoto

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

ครูสายพิน สุวรรณฤทธิ์

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

รศ.ดร.นงนภัส ตาปสนันทน์

พระราชทาน

