
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

อ21204 ว21202 ค21202

อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.สายใจ/สุรีพร อ.อญัวดี

อ21203 ท21102 อ21204

อ.ภูชิสส์ อ.พรทิพย์ อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์

ค21202 อ21204 ส21103 ท21102 ค21102 อ21102

อ.อญัวดี อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.สุวดี อ.พรทิพย์ อ.สุภาภรณ์ อ.ธญัลกัษณ์

อ21102 ท21102 ค21202 อ21204 ค21102 ส21103

อ.ธญัลกัษณ์ อ.พรทิพย์ อ.อญัวดี อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.สุภาภรณ์ อ.สุวดี

ค21102 อ21102 ค21202 ส21103 ส21104

อ.สุภาภรณ์ อ.ธญัลกัษณ์ อ.อญัวดี อ.สุวดี อ.ปภสัสร/อ.สิรวิชญ์

ว21102

อ.กาญจนา/อ.สายใจ

อิสระ

พกั

พกั

อิสระ

อิสระ

อิสระ

อิสระ อิสระ

อิสระพฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

ตารางเรียนออนไลน์  ม.1

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

จนัทร์ พกัอิสระ
ว21102

อ.กาญจนา/อ.สายใจ

พธุ

อิสระ

ประชุมระดบัชั้น  ม.1องัคาร

พกั

พกัอิสระ

อิสระ

อิสระ อิสระ

อิสระ

อิสระ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

ท22102 อ22204 ค22102 ส22103

อ.มาลี อ.ลภสัรดา อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.กญัญปภา

ส22104 ค22202 ส22103 ว22202 อ22204

อ.กรรทิมา อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.กญัญปภา อ.วาสนาเขต อ.ลภสัรดา

อ22102 ค22202 ท22102 อ22203

อ.กญัญะวีร์ อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.มาลี อ.ภูชิสส์

อ22204 ค22102 ค22202 อ22102

อ.ลภสัรดา อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.กญัญะวีร์

ค22202 ส22103 อ22102 อ22204 ค22102 ท22102

อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.กญัญปภา อ.กญัญะวีร์ อ.ลภสัรดา อ.ชูลีรัตน์/อ.สุพรรษา อ.มาลี
ประชุมระดบัชั้น

ว22102

พกั

อิสระ

อ.สุภาวดี/อ.สุรีพร

ว22102

อ.สุภาวดี/อ.สุรีพร

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

องัคาร

พธุ พกั

อิสระพฤหสับดี

ศุกร์

อิสระ

พกัจนัทร์

อิสระอิสระ

อิสระ

พกั

พกั

อิสระอิสระ

อิสระ

อิสระ อิสระ

อิสระ

อิสระ

ตารางเรียนออนไลน์  ม.2

อิสระ

อิสระ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

ว23202 อ23204 อ23102 ส23103 อ23203

อ.หน่ึงฤทยั/อ.นริศรา อ.รุ่งทิวา/อ.สวิตต์ อ.ลภสัรดา อ.ไพศาล อ.กญัญะวีร์

ท23102 ค23102 ส23104 อ23204 ค23202

อ.ลดัดาวรรณ อ.สุรีวรรณ อ.วิไลพร อ.รุ่งทิวา/อ.สวิตต์ อ.สายชล

ค23202 อ23102 ค23102 ส23103 ท23102 อ23204

อ.สายชล อ.ลภสัรดา อ.สุรีวรรณ อ.ไพศาล อ.ลดัดาวรรณ อ.รุ่งทิวา/อ.สวิตต์

ส23103 ค23202 อ23102

อ.ไพศาล อ.สายชล อ.ลภสัรดา

ค23102 อ23204 ท23102 ค23202

อ.สุรีวรรณ อ.รุ่งทิวา/อ.สวิตต์ อ.ลดัดาวรรณ อ.สายชล

อิสระ

อิสระ พกั

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

ตารางเรียนออนไลน์  ม.3

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

อิสระ อิสระ

ประชุมระดบัชั้น
อ.หน่ึงฤทยั/อ.นริศรา

อิสระ

พกั

อิสระ

พกั

จนัทร์

องัคาร

พธุ

พกั

ศุกร์

พฤหสับดี

พกั

ว23102

อิสระ

อิสระ

อิสระ

อิสระ อิสระ

อิสระ

อิสระ

อิสระ

อิสระ

ว23102

อ.หน่ึงฤทยั/อ.นริศรา
อิสระ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

ค31102 ค31202 อ31204

อ.ศิริมาศ อ.ชุติกาญจน์ อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์

ค31202 ค31102 ท31102 ว31102 ว31222

อ.ชุติกาญจน์ อ.ศิริมาศ อ.จนัทนา อ.ศิรินนัท์ อ.กาญจนา

อ31102 ค31202 อ31204 ว31102

อ.สวิตต์ อ.ชุติกาญจน์ อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.สุเมธ

ส31104 อ31204 ส31103 ว31242 ค31202 อ31102

อ.ไพศาล/อ.กญัญปภา อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.วิไลพร อ.องัคนา อ.ชุติกาญจน์ อ.สวิตต์

ค31202 อ31204 ท31102 ส31103 อ31203

อ.ชุติกาญจน์ อ.สุดารัตน/์อ.ณัฐปภสัร์ อ.จนัทนา อ.วิไลพร อ. ทิพาพรรณ

อิสระ
ว31222

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

อ.กาญจนา

ว31202
ประชุมระดบัชั้น ม.4

อ.ปภษัณญัฑ์

อิสระ

อิสระ

จนัทร์

ศุกร์

พกั

พกั

พกัพธุ

อิสระ

ว31242

อ.องัคนา
พกั

อิสระ

อิสระ

พกั

องัคาร

พฤหสับดี

ตารางเรียนออนไลน์  ม.4

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

อิสระ

อ.ปภษัณญัฑ์
อิสระ

อิสระ

ว31202



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

ค32202 อ32204 ค32102 ส32104

อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.ปัณณธร อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.วิไลพร

อ32204 ค32202 ส32103 ว32104

อ.ปัณณธร อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.ปภสัสร อ.วิระ

อ32102 ค32202

อ.รุ่งทิวา อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา

ท32102 ค32102 ว32224 อ32203 ว32244 ค32202 อ32204

อ.ปิยนนัท์ อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.วาสนาเขต อ.ศรายทุธ อ.ศิรินนัท์ อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.ปัณณธร

อ32204 ท32102 ส32103 ว32104 ค32202 อ32102

อ.ปัณณธร อ.ปิยนนัท์ อ.ปภสัสร อ.ศุภาภรณ์ อ.ดรณีรัตน์/อ.สุปรียา อ.รุ่งทิวา

อิสระ

อ.วิระ

ว32204
อิสระ

อ.วิระ

อิสระ อิสระประชุมระดบัชั้นอิสระ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

จนัทร์

พกั

พกั

อ.ศิรินนัท์

พกั

พกั

พฤหสับดี

พธุ

ว32204

ตารางเรียนออนไลน์  ม.5

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

ว32244

อิสระองัคาร

ศุกร์

อิสระ

อิสระ

พกั

อิสระ

อิสระ

ว32224

อ.วาสนาเขต



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.10- 09.00- 09.50- 10.40- 11.30- 12.20- 13.10- 14.00- 14.50- 15.40-

วนั 09.00 09.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30

อ33204 ค33202 ค33102 อ33102

อ.ทิพาพรรณ อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.ภูชิสส์

ค33202 ส33102

อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.ปภสัสร

อ33204 ว33226 ว33246 อ33102 ค33202 ท33102 ค33102

อ.ทิพาพรรณ อ.ศุภาภรณ์ อ.สุเมธ อ.ภูชิสส์ อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.ปิยนนัท/์อ.จนัทนา อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์

ค33202 อ33204

อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.ทิพาพรรณ

ส33102 อ33203 ค33202 ท33102 อ33204

อ.ปภสัสร อ.ปัณณธร อ.วิบุล/อ.สิรินทร์ทิพย์ อ.ปิยนนัท/์อ.จนัทนา อ.ทิพาพรรณ

ว33226

อ.ศุภาภรณ์

ว33106

อ.สุภาวดี

ว33206
ประชุมระดบัชั้น ม.6

อ.สุวิมล

อิสระ

อิสระ

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2563

อ.สุเมธ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวดัเพชรจริก 

ศุกร์

พธุ

องัคาร พกั

จนัทร์

พกั

พกั

อิสระ

พกั

ตารางเรียนออนไลน์  ม.6

พกั

อิสระ อิสระ

อิสระ อิสระ

พฤหสับดี
ว33246

ว33206

อ.สุวิมล
อิสระ

อิสระอิสระ


