
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 35 คาบ 

;b 
วิชาเลือก 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว21203)   ครูนงนาถ   ห้องชีวะ   2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1 (ค21201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. นาฏศิลป์เบื้องต้น 1 (ศ21201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศลิป ์    4. จังหวะหัวใจ1 (ศ21203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. สวนผักรักษ์ไทย (ง21201)  ครอูนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. ห้องสมุดเพื่อการค้นควา้ (ท21201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 
 7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 (อ21201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี

ห้อง com 3 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูฉารฝี๊ะ  

ห้อง com 3 

พัก 

เทคโนโลยี 1 
(ว21102) 

ครูปราโมทย ์
ห้อง com 2 

ยิมนาสติก 
(พ21102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

อิสลามฯ1 (ส21202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.121 

พระพุทธฯ1 (ส21201) 
ครูวิรัช  ห.213 

โฮมรูม 
ห้อง 121 

อังคาร 

วิทยาศาสตร์ 1  
(ว21101) 
ครูฐิติยา 

ห้อง com 3 

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส21102) 
ครูสรุศักดิ ์

ห้อง com 3 

พัก 

ศิลปะ 1 (นาฏศลิป์ 1) 
(ศ21101) 
ครูปรียาพร  

ห้องนาฏศิลป ์

 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี

ห้อง com 3 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก21901) 
ห้อง 121 

พุธ 

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  

 ห้อง com 3 

สุขศึกษา 1 
(พ21101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง  121 

พัก 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน์  
ห้อง com 3 

วิชาเลือก 

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร 
ครู Kurt 
ห้อง 121 

 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก21902) 

พฤหัสบด ี

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูฉารฝี๊ะ  

ห้อง com 3 

วิทยาศาสตร์ 1 
(ว21101) 
ครูฐิติยา 

ห้อง com 3 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 
ต้านทุจริตศึกษา 

 
ชุมนุม 

(ก21903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก21904) 

ศุกร์ 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน์  
ห้อง com 3 

ภาษามลายู 1 
(ม21201) 
ครูฝารีด๊ะ   
ห้อง 121 

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร1 
(อ21201) 

ครูช้าง ห้อง 121 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

คอมพิวเตอร ์1 
(ว21201) 
ครูไวทยา  

ห้อง com 1 

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  

 ห้อง com 3 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 35 คาบ 

วิชาเลือก 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว21203)   ครูนงนาถ   ห้องชีวะ   2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1 (ค21201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. นาฏศิลป์เบื้องต้น 1 (ศ21201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศลิป ์    4. จังหวะหัวใจ1 (ศ21203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. สวนผักรักษ์ไทย (ง21201)  ครอูนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. ห้องสมุดเพื่อการค้นควา้ (ท21201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 

7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 (อ21201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  
 ห้อง 122 

สุขศึกษา 1 
(พ21101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง  122 

พัก 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน ์
ห้อง 122 

อิสลามฯ1 (ส21202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.121 

พระพุทธฯ1 (ส21201) 
ครูวิรัช  ห.213 

ยิมนาสติก 
(พ21102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

โฮมรูม 
ห้อง 122 

อังคาร 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูฉารฝี๊ะ  
ห้อง 122 

 
 
 
 

พัก 

วิทยาศาสตร์ 1  
(ว21101) 
ครูปิยตา 
ห้องชีวะ 

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  
 ห้อง 122 

ศิลปะ 1 (นาฏศลิป์ 1) 
(ศ21101) 
ครูปรียาพร  

ห้องนาฏศิลป ์

กิจกรรมแนะแนว 
(ก21901) 
ห้อง 122 

พุธ 

วิทยาศาสตร์ 1  
(ว21101) 
ครูปิยตา 

ห้องวิทย์กาย 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน์  
ห้อง 122 

พัก 

 

วิชาเลือก 

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส21102) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 122 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 122 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
(ก21902) 

พฤหัสบดี 

เทคโนโลยี 1 
(ว21102) 

ครูปราโมทย ์
ห้อง com 2 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูฉารฝี๊ะ  
ห้อง 122 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก21903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก21904) 

ศุกร์ 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 122 

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร1 
(อ21201) 

ครูช้าง ห้อง 122 

ภาษามลายู 1 
(ม21201) 
ครูฝารีด๊ะ   
ห้อง 122 

พัก 
กิจกรรม
ส่งเสริม

จริยธรรม 

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร 
ครู Kurt 

 ห้อง 122 

คอมพิวเตอร ์1 
(ว21201) 
ครูไวทยา  

ห้อง com 1 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 35 คาบ 

วิชาเลือก 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว21203)   ครูนงนาถ   ห้องชีวะ   2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 1 (ค21201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. นาฏศิลป์เบื้องต้น 1 (ศ21201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศลิป ์    4. จังหวะหัวใจ1 (ศ21203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. สวนผักรักษ์ไทย (ง21201)  ครอูนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. ห้องสมุดเพื่อการค้นควา้ (ท21201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 

7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 (อ21201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ศิลปะ 1 (นาฏศลิป์ 1) 
(ศ21101) 
ครูปรียาพร  

ห้องนาฏศิลป ์

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส21102) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 123 

พัก 

ยิมนาสติก 
(พ21102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

อิสลามฯ1 (ส21202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.121 

พระพุทธฯ1 (ส21201) 
ครูวิรัช  ห.213 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน์  
ห้อง 123 

โฮมรูม 
ห้อง 123 

อังคาร 

วิทยาศาสตร์ 1  
(ว21101) 
ครูปิยตา 
ห้องชีวะ 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูปิยนุช 
ห้อง 123 

พัก 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 123 

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร 
ครู Kurt 
ห้อง 123 

 
กิจกรรมแนะแนว 

(ก21901) 
ห้อง 123 

พุธ 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค21101) 
ครูปิยนุช 
ห้อง 123 

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  
 ห้อง 123 

พัก 

วิทยาศาสตร์ 1  
(ว21101) 
ครูปิยตา 
ห้องชีวะ 

วิชาเลือก 

คอมพิวเตอร ์1 
(ว21201) 
ครูไวทยา  

ห้อง com 1 

สังคมศึกษา 1 
(ส21101) 
ครูจุฑารัตน์  
ห้อง 123 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
(ก21902) 

พฤหัสบด ี

ภาษาไทย 1 
(ท21101) 
ครูสุนรีัตน์  
 ห้อง 123 

ภาษามลายู 1 
(ม21201) 
ครูฝารีด๊ะ   
ห้อง 123 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก21903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก21904) 

ศุกร์ 

สุขศึกษา 1 
(พ21101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง  123 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร1 
(อ21201) 

ครูช้าง ห้อง 123 

เทคโนโลยี 1 
(ว21102) 

ครูปราโมทย ์
ห้อง com 2 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 
 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ21101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 123 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

วิชาเลือก 1. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (ว22203)   ครูปิยตา   ห้องฟิสิกส ์    2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2 (ค22201)  ครูฉารฝี๊ะ  ห้อง 222 
 3. นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  (ศ22201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์    4. รีคอร์ดเดอร์พาไป 1  (ศ22203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ไม้ดอกไม้ประดับ (ง22201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม    6. การอ่านและการเรยีนรู้ (ท22201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมดุ 
 7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 (อ22201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาไทย 3  
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 111 

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูชลิตา  
ห้อง 111 

พัก 

เทคโนโลย ี2 
(ว22102) 
ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i22201) 

ครูฐิติยา 
ห้อง 111 

โฮมรูม 
ห้อง 111 

อังคาร 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 111 

คอมพิวเตอร์ 3 
(ว22201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

พัก 

ภาษาไทย 3  
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 111 

 แบดมินตัน 
(พ22102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

อิสลามฯ 3 (ส22202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.112 

พระพุทธฯ 3 (ส22201) 
ครูจุฑารัตน์ ห.พุทธ 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก22901) 
ห้อง 111 

พุธ 

ภาษาอังกฤษ 3  
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 111 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร3  
(อ20201) 

ครูช้าง ห.111 

พัก 

สุขศึกษา 3 
(พ22101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 111 

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

วิชาเลือก 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 111 

ลูกเสือ/เนตรนาร ี
(ก22902) 

พฤหัสบด ี

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูชลิตา  
ห้อง 111 

ภาษาอังกฤษ 3 
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 111 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก22903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก22904) 

ศุกร์ 

ศิลปะ 3 (ดนตรี 1)  
(ศ22101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ประวัติศาสตร์ 3 
(ส21102) 
ครูรอเซด็  
 ห้อง 111 

ภาษามลายู 3 
(ม22201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 111 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
ครู Kurt 

 ห้อง 111 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

วิชาเลือก 1. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (ว22203)   ครูปิยตา   ห้องฟิสิกส ์  2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2 (ค22201)  ครูฉารฝี๊ะ  ห้อง 222 
 3. นาฏศิลป์พ้ืนเมือง  (ศ22201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์  4. รีคอร์ดเดอร์พาไป 1  (ศ22203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ไม้ดอกไม้ประดับ (ง22201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม  6. การอ่านและการเรยีนรู้ (ท22201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมดุ 
 7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 (อ22201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาอังกฤษ 3  
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 112 

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

พัก 

ศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i22201) 

ครูปิยตา 
ห้องชีวะ 

ศิลปะ 3 (ดนตรี 1)  
(ศ22101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

โฮมรูม 
ห้อง 112 

อังคาร 

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูชลิตา  
ห้อง 112 

ภาษาไทย 3 
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 112 

พัก 

คอมพิวเตอร์ 3 
(ว22201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

แบดมินตัน 
(พ22102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

อิสลามฯ 3 (ส22202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.112 

พระพุทธฯ 3 (ส22201) 
ครูจุฑารัตน์ ห.พุทธ 

 
กิจกรรมแนะแนว 

(ก22901) 
ห้อง 112 

พุธ 

สุขศึกษา 3 
(พ22101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 112 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 112 

ภาษาอังกฤษ 3  
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 112 

พัก 

เทคโนโลย ี2 
(ว22102) 
ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

วิชาเลือก  
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก22902) 

พฤหัสบดี 

ภาษาไทย 3  
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 112 

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูชลิตา  
ห้อง 112 

พัก 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร3  
(อ20201) 

ครูช้าง ห.112 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
ครู Kurt  
ห้อง 112 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก22903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก22904) 

ศุกร์ 

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 112 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ภาษามลายู 3 
(ม22201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 112 

ประวัติศาสตร์ 3 
(ส21102) 
ครูรอเซด็  
 ห้อง 112 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

วิชาเลือก 1. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (ว22203)   ครูปิยตา   ห้องฟิสิกส ์    2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 2 (ค22201)  ครูฉารฝี๊ะ  ห้อง 222 
 3. นาฏศิลป์พื้นเมือง  (ศ22201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์    4. รีคอร์ดเดอร์พาไป 1  (ศ22203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ไม้ดอกไม้ประดับ (ง22201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม    6. การอ่านและการเรยีนรู้ (ท22201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมดุ 
 7. ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 (อ22201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 113 

คอมพิวเตอร์ 3 
(ว22201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

พัก 

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

ภาษาไทย 3  
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 113 

เทคโนโลย ี2 
(ว22102) 
ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

โฮมรูม 
ห้อง 113 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษ 3  
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 113 

ประวัติศาสตร์ 3 
(ส21102) 
ครูรอเซด็ 
 ห้อง 113 

พัก 

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูปิยนุช  
ห้อง 113 

อิสลามฯ 3 (ส22202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.113 

พระพุทธฯ 3 (ส22201) 
ครูจุฑารัตน์ ห.พุทธ 

สังคมศึกษา 3 
(ส22101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 113 

แบดมินตัน 
(พ22102) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก22901) 
ห้อง 113 

พุธ 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร3  
(อ20201) 

ครูช้าง ห.113 

ศิลปะ 3 (ดนตรี 1)  
(ศ22101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

พัก 

ภาษาอังกฤษ 3  
(อ22101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 113 

 

วิชาเลือก  
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก22902) 

พฤหัสบด ี

วิทยาศาสตร์ 3 
(ว22101) 
ครูฐิติยา 

ห้องวิทย์กาย 

สุขศึกษา 3 
(พ22101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 113 

พัก 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
ครู Kurt 
ห้อง 113 

ภาษามลายู 3 
(ม22201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 113 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก22903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก22904) 

ศุกร์ 

คณิตศาสตร์ 3 
(ค22101) 
ครูปิยนุช 
ห้อง 113 

ภาษาไทย 3  
(ท22101) 
ครูจารุวดี   
ห้อง 113 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i22201) 

ครูปิยตา 
ห้องชีวะ 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 36 คาบ 

วิชาเลือก 1. วิทยาศาสตร์กับความงาม (ว23203)   ครูปิยตา   ห้องชีวะ    2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3 (ค23201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. ร าไทยสมัยใหม่ 1  (ศ23201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์    4. ร้องเล่นท านองเพลง 1  (ศ23203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ผักพ้ืนเมือง (ง23201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ท23201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 
 7. ภาษาอังกฤษไวทยากรณ์ (อ23201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 223 

อิสลามฯ 5 (ส23202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.223 
พระพุทธฯ 5 (ส23201) 
ครพูิลาสลักษณ์ ห.พุทธ 

พัก 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห. E-classroom 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  

ห้องวิทย์กาย 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
ครู Kurt  
ห้อง 223 

 
โฮมรูม 

ห้อง 223 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห้อง E-classroom 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 111 

พัก 

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 223 

สุขศึกษา 5 
(พ23101) 
ครูพรทิพย ์ 
ห้อง 223 

 
กิจกรรมแนะแนว 

(ก23901) 
ห้อง 223 

พุธ 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  

ห้องวิทย์กาย 

คอมพิวเตอร์ 5 
(ว23201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

พัก 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 223 

ประวัติศาสตร์ 5 
(ส23103) 
ครูจุฑารัตน ์
ห้อง 223 

ภาษามลาย ู5 
(ม23202) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 223 

วิชาเลือก 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก23902) 

พฤหัสบดี 

ศิลปะ 5 (ศิลปะ 2) 
(ศ23101) 
ครูชนะ   

ห้องดนตร ี

ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 5  
(อ20201) 

ครูช้าง ห้อง 223 

พัก 

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 223 

หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก23903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก23904) 

ศุกร์ 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 124 

น าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม 
IS3 (I21903) 

ครูสุจินันท์ ห้องสมุด 

บาสเกตบอล 
(พ23103) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

การงานอาชีพ 5 
(ง23101) 
ครูอนันต์   

ห้องอุตสาหกรรม 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 36 คาบ 

วิชาเลือก 1. วิทยาศาสตร์กับความงาม (ว23203)   ครูปิยตา   ห้องชีวะ    2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3 (ค23201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. ร าไทยสมัยใหม่ 1  (ศ23201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์    4. ร้องเล่นท านองเพลง 1  (ศ23203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ผักพื้นเมือง (ง23201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ท23201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 
 7. ภาษาอังกฤษไวทยากรณ์ (อ23201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 124 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห้อง E-classroom 

พัก 

ศิลปะ 5 (ศิลปะ 2) 
(ศ23101) 
ครูชนะ   

ห้องดนตร ี

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  
ห้อง 224 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
ครู Kurt 
ห้อง 224 

โฮมรูม 
ห้อง 224 

อังคาร 

การงานอาชีพ 5 
(ง23101) 
ครูอนันต์   

ห้องอุตสาหกรรม 

อิสลามฯ 5 (ส23202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.224 
พระพุทธฯ 5 (ส23201) 
ครพูิลาสลักษณ์ ห.พุทธ 

พัก 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 112 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  
ห้อง 224 

สุขศึกษา 5 
(พ23101) 
ครูพรทิพย ์ 
ห้อง 224 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก23901) 
ห้อง 224 

พุธ 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห้อง E-classroom 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 224 

พัก 

คอมพิวเตอร์ 5 
(ว23201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

ภาษามลาย ู5 
(ม23202) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 224 

ประวัติศาสตร์ 5 
(ส23103) 
ครูจุฑารัตน ์
ห้อง 224 

วิชาเลือก 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก23902) 

พฤหัสบด ี

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 224 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 5  
(อ22201) 

ครูช้าง ห้อง 224 

บาสเกตบอล 
(พ23103) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก23903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก23904) 

ศุกร์ 

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 224 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 224 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

น าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม 
IS3 (I21903) 

ครูสุจินันท์ ห.สมุด 

 
 
 

 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 36 คาบ 

วิชาเลือก 1. วิทยาศาสตร์กับความงาม (ว23203)   ครูปิยตา   ห้องชีวะ    2. คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 3 (ค23201)  ครูอังคณา  ห้องคณติ 
 3. ร าไทยสมัยใหม่ 1  (ศ23201)  ครูปรียาพร  ห้องนาฏศิลป ์    4. ร้องเล่นท านองเพลง 1  (ศ23203)  ครูชนะ  ห้องดนตร ี
 5. ผักพื้นเมือง (ง23201)  ครูอนันต์  ห้องอุตสาหกรรม     6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ท23201)  ครูสุจินันท์  ห้องสมุด 
 7. ภาษาอังกฤษไวทยากรณ์ (อ23201)  ครูซันมา  ห้อง E-classroom 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห้อง E-classroom 

ประวัติศาสตร์ 5 
(ส23103) 
ครูจุฑารัตน ์
ห้อง 225 

พัก 

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 225 

บาสเกตบอล 
(พ23103) 
ครูส าเนาว ์
ห้องโรงยิม 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูสุนรีัตน์   
ห้อง 225 

 
โฮมรูม 

ห้อง 225 

อังคาร 

ศิลปะ 5 (ศิลปะ 2) 
(ศ23101) 
ครูชนะ   

ห้องดนตร ี

ภาษาเพื่อ 
การสื่อสาร  
ครู Kurt  
ห้อง 225 

พัก 

ภาษาอังกฤษ 5 
(อ23101) 
ครูจรญัญา  

ห.E-classroom 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 225 

สังคมศึกษา 5 
(ส23101) 

ครูพิลาสลักษณ์  
ห้อง 225 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก23901) 
ห้อง 225 

พุธ 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค23101) 
ครูชลิตา 
ห้อง 225 

อิสลามฯ 5 (ส23202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.วิทย์กาย 
พระพุทธฯ 5 (ส23201) 
ครพูิลาสลักษณ์ ห.พุทธ 

พัก 

ภาษามลาย ู5 
(ม23202) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 225 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  
ห้อง 225 

สุขศึกษา 5 
(พ23101) 
ครูพรทิพย ์ 
ห้อง 123 

วิชาเลือก 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

(ก23902) 

พฤหัสบด ี

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 5  
(อ20201) 

ครูช้าง ห้อง 225 

การงานอาชีพ 5 
(ง23101) 
ครูอนันต์   

ห้องอุตสาหกรรม 

พัก 

ลดเวลาเรียน หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก23903) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก23904) 

ศุกร์ 

ภาษาไทย 5 
(ท23101) 
ครูสุนรีัตน ์
ห้อง 225 

วิทยาศาสตร์ 5 
(ว23101) 
ครูอัชอรี  
ห้อง 225 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

คอมพิวเตอร์ 5 
(ว23201) 

ครูปราโมทย์  
ห้อง com 2 

น าความรูไ้ปใช้
บริการสังคม 
IS3 (I21903) 

ครูสุจินันท์ ห.สมุด 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 38 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค31101) 
ครูฉารฝี๊ะ 
 ห้อง 222 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (ว31101) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

พัก 

สังคมศึกษา 1  
(ส31101) 
ครูรอเซด็   
ห้อง 125 

ภาษามลายู 1 
(ม31201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 124 

โฮมรูม 

อังคาร 

ภาษาไทย 1 
(ท31101) 
ครูนัฏตยิา   
ห้อง 121 

เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 
 (ว31104) 
ครูจ้างcom 
ห้อง com 1 

พัก 

เคมี 1  
(ว31221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

ฟิสิกส ์
 (ว31201) 
ครูสายัณห์  
ห้องฟิสิกส ์

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส31103) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 125 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก31901) 

พุธ 

ฟิสิกส ์
 (ว31201) 
ครูสายัณห์  
ห้องฟิสิกส ์

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ31101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 223 

พัก 

คณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ 1 
(ค31201) 
ครูฉารฝี๊ะ 
 ห้อง 223 

ชีววิทยา 1 
 (ว31241) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

อิสลามฯ 1  (ส31202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.ละหมาด 
พระพุทธฯ 1  (ส31201) 

ครูวิรัช  ห.213 
 

พฤหัสบด ี

เคมี 1  
(ว31221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 
(อ30241) 
ครูซันมา  
 ห้อง 224 

พัก 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 1  
(อ30201) 

ครูช้าง ห.124 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก31902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน ์
(ก31903) 

ศุกร์ 

ชีววิทยา 1 
 (ว31241) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
(ค31201) 
ครูฉารฝี๊ะ 
 ห้อง 222 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

สุขศึกษา 1 
(พ31101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 123 

ศิลปะ 1 
(ศ31101) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 122 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 35 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาไทย 1 
(ท31101) 
ครูนัฏตยิา   
ห้อง 123 

สังคมศึกษา 1  
(ส31101) 
ครูรอเซด็   
ห้อง 125 

พัก 

สุขศึกษา 1 
(พ31101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 111 

ภาษามลายู 1 
(ม31201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 124 

 โฮมรูม 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ31101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 223 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค31101) 
ครูฉารฝี๊ะ 
 ห้อง 222 

พัก 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ  

(ว31141) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 
 (ว31102) 
ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก31901) 

พุธ 

บาสเกตบอล 
(พ31201) 
ครูส าเนาว ์

โรงยิม 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 
(อ30241) 
ครูซันมา  
 ห้อง 225 

พัก 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 1  
(อ30201) 

ครูช้าง ห.124 

อิสลามฯ 1  (ส31202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.ละหมาด 
พระพุทธฯ 1 (ส31201) 

ครูวิรัช  ห.213 

ศิลปะ 1 
(ศ31101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 113 

 

พฤหัสบดี 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
(ว31141) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

ศิลปะพื้นบ้าน 
(ศ31201) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 125 

พัก 

 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก31902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก31903) 

ศุกร์ 

ประวัติวรรณคด ี
(ท31201) 
ครูนัฏตยิา 
ห้อง 112 

ศาสนาสากล 
(ส31203) 
ครูรอเซด็ 
ห้อง 125 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส31103) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 125 

 
 
 

 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 35 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 
(อ30241) 
ครูซันมา  
 ห้อง 225 

 
 
 

 

ประวัติศาสตร์ 1 
(ส31103) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 111 

พัก 

ภาษามลายู 1 
(ม31201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 124 

ภาษาอังกฤษ 1 
(อ31101) 
ครูสาลิน ี
ห้อง 222 

โฮมรูม 

อังคาร 

ศิลปะพื้นบ้าน 
(ศ31201) 
ครูสรุศักดิ ์ 
ห้อง 125 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 (ว31141) 
ครูนงนาถ  

ห้องชีววิทยา 

พัก 

สุขศึกษา 1 
(พ31101) 
ครูพรทิพย ์
ห้อง 111 

ภาษาไทย 1 
(ท31101) 
ครูนัฏตยิา   
ห้อง 111 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก31901) 

พุธ 

คณิตศาสตร์ 1 
(ค31101) 
ครูฉารฝี๊ะ 
 ห้อง 222 

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ว31141) 

ครูนงนาถ  
ห้องชีววิทยา 

ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 1  
(อ30201) 

ครูช้าง ห.124 

พัก 

อิสลามฯ 1  (ส31202) 
ครมููฮัมหมัด ห.ละหมาด 
พระพุทธฯ 1 (ส31201) 

ครูวิรัช  ห.213 

สังคมศึกษา 1  
(ส31101) 
ครูรอเซด็   
ห้อง 125 

 

พฤหัสบด ี

บาสเกตบอล 
(พ31201) 
ครูส าเนาว ์

โรงยิม 

ประวัติวรรณคด ี
(ท31201) 
ครูนัฏตยิา 
ห้อง 121 

พัก 

 

ต้านทุจริตศกึษา 
ชุมนุม 

(ก31902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก31903) 

ศุกร์ 

ศาสนาสากล 
(ส31203) 
ครูรอเซด็ 
ห้อง 125 

เทคโนโลยีและวิทยาการค านวณ 1 
 (ว31102) 
ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ศิลปะ 1 
(ศ31101) 
ครูสรุศักดิ ์
ห้อง 121 

 
 
 

 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 39 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

เคมี 3 
(ว32221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

คณิตศาสตร์ 3 
(ค32101) 
ครูปิยนุช  
 ห้อง 222 

พัก 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
(อ32201) 
ครูซันมา 

ห้อง E-classroom 

ประวัติศาสตร์ 3 สุขศึกษา2 
    (ส32102)                   พ 32102 
ครูพิลาสลักษณ ์

ห้อง 125 

โฮมรูม 

อังคาร 

เคมี 3 
(ว32221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

อิสลาม 3 (ส32202) 
ครูมูฮัมหมัด 

ห.ล225 
พระพุทธฯ 3  
(ส32201) 

ครจูุฑารัตน์  ห.พุทธ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
(ว32101) 
ครูสายัณห์  
ห้องฟิสิกส ์

พัก 

คณิตศาสตร์
เพิ่มเตมิ 3 
(ค32201) 
ครูปิยนุช  
 ห้อง 222 

ชีววิทยา 3 
(ว32241) 
ครูปิยตา   

ห้องชีววิทยา 

ภาษามลายู 3 
(ม32201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง 124 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก32901) 

พุธ 

ชีววิทยา 3 
(ว32241) 
ครูปิยตา   

ห้องชีววิทยา 

ภาษาไทย 3 
(ท32101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 125 

พัก 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i32201) 
ครูกาญจน์จรุ ี

ห้องเคม ี

เทคโนโลยีและ
วิทยาการค านวณ 2 

(ว32101) 
ครปูราโมทย ์
ห้อง com 2 

Eng สื่อสาร 3 
(อ30203) 

ครูช้าง 
ห้อง 124 

พฤหัสบดี 

ภาษาอังกฤษ 3 
(อ32101) 
ครูจรญัญา   

ห้อง E-classroom 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 
(ค32201) 
ครูปิยนุช  
 ห้อง 222 

พัก 

ฟิสิกส ์3 
(ว32201) 
ครูสายัณห์  
ห้องฟิสิกส ์

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก32902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก32903) 

ศุกร์ 

สังคมศึกษา 3 
(ส32101) 
ครูวิรัช  

ห้อง 213 

ฟิสิกส ์3 
(ว32201) 
ครูสายัณห์  
ห้องฟิสิกส ์

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

นาฏศิลป์ 2 
(ศ32101) 
ครูปรียาพร 

 ห้องนาฏศิลป ์

พลศึกษา 2 
 (พ32101) 
ครูส าเนาว ์ 
ห้องโรงยิม 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

การเขียนภาพสีเอกรงค ์
(ศ32201) 
ครูสรุศักดิ์  
ห้อง 125 

ภาษาไทย 3 
(ท32101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 113 

พัก 

ประวัติศาสตร์ 3 สุขศึกษา2 
    (ส32102)                   พ 32102 
ครูพิลาสลักษณ ์

ห้อง 121 

ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า2 

(ท32201) 
ครูสุจินันท์ ห.สมุด 

นาฏศิลป์ 1 
(ศ32101) 
ครูปรียาพร 

 ห้องนาฏศิลป ์

โฮมรูม 

อังคาร 

คณิตศาสตร์ 3  
(ค32101) 
ครูปิยนุช  
 ห้อง 222 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i32201) 
ครูกาญจน์จรุ ี

ห้องเคม ี

พัก 

 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
(อ32201) 
ครูซันมา 

ห้อง E-classroom 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก32901) 

พุธ 

ไม้ดดัไมแ้คระ 
(ง32201) 
ครูอนันต์  

ห้องอุตสาหกรรม 

มวยไทย 1 
(พ32201) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 

พัก 

มนุษย์กับสังคม 
(ส32221) 
ครูรอเซด็ 
ห้อง 125 

เทคโนโลยีและ
วิทยาการค านวณ 2 

 (ว32101) 
ครปูราโมทย ์
ห้อง com 2 

Eng สื่อสาร 3 
(อ30203) 

ครูช้าง 
 ห้อง 124 

ภาษามลายู 3 
(ม32201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง  125 

พฤหัสบดี 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
(ว32101) 
ครูอัชอรี 

ห้องฟิสิกส ์

การจัดการฐานข้อมูล 
(ว32281) 
 ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

พัก 

 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก32902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก32903) 

ศุกร์ 

ภาษาอังกฤษ 3 
(อ32101) 
ครูจรญัญา   

ห้อง E-classroom 

สังคมศึกษา 3 
(ส32101) 
ครูวิรัช  

ห้อง 213 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

พลศึกษา 2 
 (พ32101) 
ครูส าเนาว์  
ห้องโรงยิม 

อิสลาม 3 (ส32202) 
ครูมูฮัมหมัด 

ห.225 
พระพุทธฯ 3  
(ส32201) 

ครจูุฑารัตน์  ห.พุทธ 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

การจัดการฐานข้อมูล 
(ว32281) 
 ครูไวทยา 

ห้อง com 1 

ไม้ดดัไมแ้คระ 
(ง32201) 
ครูอนันต์  

ห้องอุตสาหกรรม 

พัก 

ห้องสมุดเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า2 

(ท32201) 
ครูสุจินันท์ ห.สมุด 

การเขียนภาพสีเอกรงค ์
(ศ32201) 
ครูสรุศักดิ์  
ห้อง 112 

โฮมรูม 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 
(อ32201) 
ครูซันมา 
ห้อง 224 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
(ว32101) 
ครูอัชอรี 

ห้องวิทย์กาย 

พัก 

มนุษย์กับสังคม 
(ส32221) 
ครูรอเซด็ 
ห้อง 125 

ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
IS 1(i32201) 
ครูกาญจน์จรุ ี

ห้องเคม ี

กิจกรรมแนะแนว 
(ก32901) 

พุธ 

ภาษาไทย 3 
(ท32101) 
ครูซารีนา   
ห้อง 124 

สังคมศึกษา 3 
(ส32101) 
ครูวิรัช  

ห้อง 213 

พัก 

พลศึกษา 2 
 (พ32101) 
ครูส าเนาว ์ 
ห้องโรงยิม 

Eng สื่อสาร 3 
(อ30203) 

ครูช้าง 
 ห้อง 124 

ประวัติศาสตร์ 3 สุขศึกษา2 
    (ส32102)                   พ 32102 
ครูพิลาสลักษณ ์

ห้อง 121 
 

พฤหัสบดี 

คณิตศาสตร์ 3  
(ค32101) 
ครูปิยนุช  
 ห้อง 222 

เทคโนโลยีและ
วิทยาการค านวณ 2 

 (ว32101) 
ครปูราโมทย ์
ห้อง com 2 

ภาษามลายู 3 
(ม32201) 
ครูฝารีด๊ะ  
ห้อง  123 

พัก 

 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก32902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก32903) 

ศุกร์ 

มวยไทย 1 
(พ32201) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 

ภาษาอังกฤษ 3 
(อ32101) 
ครูจรญัญา   

ห้อง E-classroom 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

อิสลาม 3 (ส32202) 
ครูมูฮัมหมัด 

ห.225 
พระพุทธฯ 3  
(ส32201) 

ครจูุฑารัตน์  ห.พุทธ 

นาฏศิลป์ 1 
(ศ32101) 
ครูปรียาพร 

 ห้องนาฏศิลป ์

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 37 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

ชีววิทยา 4 
(ว33241) 
ครูปิยตา   

ห้องชีววิทยา 

ฟิสิกส์ 4 
 (ว33201) 
ครูสายัณห์   
ห้องฟิสิกส ์

พัก 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

สุขศึกษา 5  
(พ33101)  
ครูพรทิพย์  
ห้อง 113 

IS3 
(I31903) 
ครูสุจินันท์ 
ห้องสมุด 

โฮมรูม 

อังคาร 

สังคมศึกษา 5  
(ส33101) 
ครูวิรัช  

 ห้อง 213 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

พัก 

ชีววิทยา 4 
(ว33241) 
ครูปิยตา   

ห้องชีววิทยา 

การงานอาชีพ 5 
(ง33101) 
ครูอนันต ์

ห้องอุตสาหกรรม 

กิจกรรมแนะแนว 
(ก33901) 

พุธ 

เคมี 4 
(ว33221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

ภาษาไทย 5 
(ท33101) 
ครูจารุวดี  
ห้อง 222 

พัก 

ภาษาอังกฤษ 5  
 (อ33101)  

ครูอธิตา  
ห้อง 113 

ภาษามลายู 5 
(ม33201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 222 

 

พฤหัสบดี 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
(ค33201) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

ฟิสิกส์ 4 
 (ว33201) 
ครูสายัณห์   
ห้องฟิสิกส ์

พัก 

หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก33902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก33903) 

ศุกร์ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
(ค33201) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

อิสลาม 5 (ส33202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.223 

พระพุทธฯ 5 (ส33201) 
ครูพิลาสลักษณ ์

 ห.พุทธ 

เคมี 4 
(ว33221) 

ครูกาญจน์จรุี  
ห้องเคม ี

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ดนตรี 2 
(ศ33101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

 
 
 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 5 
(อ30205) 

ครูช้าง 
 ห้อง 124 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 33 คาบ 

 
 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

สังคมศึกษา 5 
(ส33101) 
ครูวิรัช 

 ห้อง 213 

   ภาษามลายู 5 
(ม33201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 124 

IS3 
(I31903) 
ครูสุจินันท์ 
ห้องสมุด 

พัก  

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

สุขศึกษา 5  
(พ33101)  
ครูพรทิพย์  
ห้อง 113 

โฮมรูม 

อังคาร 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (ว33281) 

ครูปราโมทย ์
ห้อง com 2 

มวยไทย 2 
(พ33201) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 

พัก 

การงานอาชีพ 5 
(ง33101) 
ครูอนันต ์

ห้องอุตสาหกรรม 

ดนตรี 2 
(ศ33101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

 
กิจกรรมแนะแนว 

(ก33901) 

พุธ 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

หลักภาษาไทย 1 
(ท30205) 
ครูนัฏตยิา   
ห้อง 113 

พัก 

การออกแบบตัวอักษรศิลป ์
(ศ33201) 
ครูสรุศักดิ์   
ห้อง 111 

 
 

พฤหัสบด ี

ศาสนาสากล 
(ส33203) 
ครูรอเช็ด  
ห้อง 125 

ภาษาไทย 5 
(ท33101) 
ครูจารุวดี  
ห้อง 124 

พัก 

หน้าที่พลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก33902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก33903) 

ศุกร์ 

ภาษาอังกฤษ 5  
(อ33101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 223 

บาสเกตบอล 
(พ33202) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 

อิสลาม 5 (ส33202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.223 

พระพุทธฯ 5 (ส33201) 
ครูพิลาสลักษณ ์

 ห.พุทธ 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 
 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 5 
(อ30205) 

ครูช้าง  
ห้อง 124 

 



ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  จ านวน 33 คาบ 

 

วัน/ชั่วโมง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 (ว33281) 

ครูปราโมทย ์
ห้อง com 2 

ภาษาไทย 5 
(ท33101) 
ครูจารุวดี  
ห้อง 112 

พัก    โฮมรูม 

อังคาร 

มวยไทย 2 
(พ33201) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 

สุขศึกษา 5 
(พ33101)  
ครูพรทิพย์  
ห้อง 122 

ภาษามลายู 5 
(ม33201) 
ครูฝารีด๊ะ 
ห้อง 124 

พัก 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

การงานอาชีพ 5 
(ง33101) 
ครูอนันต ์

ห้องอุตสาหกรรม 

ดนตรี 2 
(ศ33101) 
ครูชนะ 

ห้องดนตร ี

กิจกรรมแนะแนว 
(ก33901) 

พุธ 

ศาสนาสากล 
(ส33203) 
ครูรอเช็ด  
ห้อง 125 

IS3 
(I31903) 
ครูสุจินันท์ 
ห้องสมุด 

อิสลาม 5 (ส33202) 
ครูมูฮัมหมัด ห.224 

พระพุทธฯ 5 (ส33201) 
ครูพิลาสลักษณ ์

 ห.พุทธ 

พัก 

หลักภาษาไทย 1 
(ท30205) 
ครูนัฏตยิา   
ห้อง 112 

บาสเกตบอล 
(พ33202) 
ครูส าเนาว์   

โรงยิม 
 

พฤหัสบดี 

ภาษาอังกฤษ 5  
(อ33101) 
ครูอธิตา  
ห้อง 223 

สังคมศึกษา 5 
(ส33101) 
ครูวิรัช 

 ห้อง 213 

พัก 

หน้าท่ีพลเมือง 

ต้านทุจริตศึกษา 
ชุมนุม 

(ก33902) 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ

สาธารณประโยชน์ 
(ก33903) 

ศุกร์ 

การออกแบบตัวอักษรศิลป ์
(ศ33201) 
ครูสรุศักดิ์   
ห้อง 111 

คณิตศาสตร์ 5 
(ค33101) 
ครูอังคณา   
ห้องคณิต 

พัก 
กิจกรรมส่งเสริม

จริยธรรม 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 5 
(อ30205) 

ครูช้าง  
ห้อง 124 

 
 
 

 

 


