
ตารางเรียน 1  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564 ใช้เรียนในสัปดาห ์11,13,15,17,19 (จันทร ์3,17,31 ม.ค. / 14,28 ก.พ. 65 ) 

วันเรียน 
ระดับ 
ช้ัน 

อาหารเช้า 
ยามเช้า 

07.45 - 08.00 
Homeroom 
08.00 - 08.20 

คาบ 1 
08.20 – 09.50 น. 

คาบ 2 
10.10 – 11.40 น. 

พักกลางวัน 
คาบ 3 

12.40 – 14.10 น. 
คาบ 4 

14.30 – 16.00 น. 
คาบฝึกวินัยการเรียน 

16.00 – 16.45 น. 

จันทร ์

ชั้น ม. 1 

(07.15 – 
07.45 น.) 

 
รับประทาน
อาหารเช้า
และล้าง

ถาดอาหาร
ให้

เรียบร้อย 
 
 

เคารพธงชาติ
และพบ
ผูบ้รหิาร 

พบครู 
ประจ าชัน้ 
หรอื 

Homeroom 
Test (Sci. / 

Math / Jap. / 
Eng / Thai) 

คณิตเพิ่ม (ครูสชุาติ) ประวตัิ (ครูแปง้) 

(11.40 –12.40) 
 

รับประทาน
อาหารกลางวัน
และพักผ่อน 

 
 

Eng G. (ครูหลยุส)์ Japanese (ครูฟา้) 
พบครูประจ าชัน้เพือ่ท า
การบา้น / ตดิตามงาน
คา้งจากในชัน้เรยีน / 
ติดตามท างานแก ้ร  

และท าเวรประจ าวนั 10 
นาท ี

 
*ส าหรบัคนที่ไมม่ีภารกิจ
สามารถพกัผอ่นไดต้าม

อธัยาศยั 
 

** ส  าหรบันกัเรยีน Class 
J. Special ใหเ้ขา้เรยีน
ตามที่ Sensei นดัหมาย 

 

ชั้น ม. 2A Japanese  
(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) 

สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ ประวตัิ (ครูแปง้) 

ชั้น ม. 2B Eng G. (ครูหลยุส)์ ประวตัิ (ครูแปง้) คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ 
ชั้น ม. 3 วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) สงัคม (ครูออ้) Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) 

อังคาร 

ชั้น ม. 1 

กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์
ท าความ
สะอาด
โรงเรยีน
ยามเชา้ 

สงัคม (ครูแปง้) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) Japanese (ครูฟา้) แนะแนว (ครูออ้) 

ชั้น ม. 2A วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) Japanese  
(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) 

Eng G. (ครูหลยุส)์ สงัคม (ครูแปง้) 

ชั้น ม. 2B Eng G. (ครูหลยุส)์ วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) 

ชั้น ม. 3 คณิตเพิ่ม (ครูสชุาติ) Eng G. (ครูหลยุส)์ ประวตัิ (ครูออ้) Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) 

พุธ 

ชั้น ม. 1 วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) Japanese (ครูฟา้) คณิตพืน้ฐาน(ครูโบว)์ 

โครงงาน 
PBL 

ชั้น ม. 2A Eng G. (ครูหลยุส)์ คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ Japanese  
(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) ชั้น ม. 2B คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ สงัคม (ครูแปง้) 

ชั้น ม. 3 Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) วิทยพ์ืน้ฐาน(ครูมีน) แนะแนว (ครูออ้) 

พฤหัสบดี 

ชั้น ม. 1 ภาษาไทย (ครูเฟย)์ คณิตพืน้ฐาน(ครูโบว)์ วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูตา้) การงาน (ครูแมว) 
ชั้น ม. 2A วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ Eng Com. (T. Jamie) คณิตเพิ่ม (ครูโบว)์ 
ชั้น ม. 2B นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) Microsoft (ครูครมี) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ 
ชั้น ม. 3 คณิตพืน้ฐาน(ครูโบว)์ Eng Com. (T. Jamie) นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) 

ศุกร ์

ชั้น ม. 1 Eng Com. (T. Jamie) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) Big Cleaning 
(สปัดาห ์

11,13,15,17,19) 
 

ชั้น ม. 2A นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ Microsoft (ครูครมี) 
ชั้น ม. 2B ภาษาไทย (ครูเฟย)์ Eng Com. (T. Jamie) วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) คณิตเพิ่ม (ครูโบว)์ 
ชั้น ม. 3 วิทยฯ์ค านวณ (ครูแมว) การงาน (ครูแมว) ภาษาไทย (ครูออ้) ภาษาไทย (ครูออ้) 

วนัเสาร ์
นักเรียน
หอพัก 

(08.00 – 
08.45 น.)
รับประทาน
อาหารเช้า 

ท าการบา้น ท างานกลุม่ ท างาน PBL 
(สามารถใชโ้ทรศพัท ์/ Notebook เพื่อการสบืคน้ได)้ 

(12.00 –13.00) 
อาหาร
กลางวัน 

(13.30 – 15.30 น.) 
กิจกรรมสมัพนัธแ์ละทกัษะชีวติ 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัอาทิตย ์
นักเรียน
หอพัก 

ท ากิจวตัรสว่นตวั(ซกัผา้ กวาดถหูอ้งพกั)  
พฒันาหอพกั  (ท าภารกิจเรียบรอ้ยจะไดใ้ชโ้ทรศพัท)์ 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(จะไดใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือตัง้แต ่10.00 – 17.00 น.) 
 



ตารางเรียน 2 ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564 ใช้เรียนในสัปดาห ์12,14,16,18,21 (จันทร ์10,24 ม.ค. / 7,21 ก.พ. / 14 มี.ค. 65 ) 

วันเรียน 
ระดับ 
ช้ัน 

อาหารเช้า 
ยามเช้า 

07.45 - 08.00 
Homeroom 
08.00 - 08.20 

คาบ 1 
08.20 – 09.50 น. 

คาบ 2 
10.10 – 11.40 น. 

พักกลางวัน 
คาบ 3 

12.40 – 14.10 น. 
คาบ 4 

14.30 – 16.00 น. 
คาบฝึกวินัยการเรียน 

16.00 – 16.45 น. 

จันทร ์

ชั้น ม. 1 

(07.15 – 
07.45 น.) 

 
รับประทาน
อาหารเช้า
และล้าง

ถาดอาหาร
ให้

เรียบร้อย 
 
 

เคารพธงชาติ
และพบ
ผูบ้รหิาร 

พบครู 
ประจ าชัน้ 
หรอื 

Homeroom 
Test (Sci. / 

Math / Jap. / 
Eng / Thai) 

คณิตเพิ่ม (ครูสชุาติ) ประวตัิ (ครูแปง้) 

(11.40 –12.40) 
 

รับประทาน
อาหารกลางวัน
และพักผ่อน 

 
 

Eng G. (ครูหลยุส)์ Japanese (ครูฟา้) 
พบครูประจ าชัน้เพือ่ท า
การบา้น / ตดิตามงาน
คา้งจากในชัน้เรยีน / 
ติดตามท างานแก ้ร  

และท าเวรประจ าวนั 10 
นาท ี

 
*ส าหรบัคนที่ไมม่ีภารกิจ
สามารถพกัผอ่นไดต้าม

อธัยาศยั 
 

** ส  าหรบันกัเรยีน Class 
J. Special ใหเ้ขา้เรยีน
ตามที่ Sensei นดัหมาย 

 

ชั้น ม. 2A Japanese  
(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) 

สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ ประวตัิ (ครูแปง้) 

ชั้น ม. 2B Eng G. (ครูหลยุส)์ ประวตัิ (ครูแปง้) คณิตพืน้ฐาน(ครูสชุาต)ิ 
ชั้น ม. 3 วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) สงัคม (ครูออ้) Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) 

อังคาร 

ชั้น ม. 1 

กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์
ท าความ
สะอาด
โรงเรยีน
ยามเชา้ 

สงัคม (ครูแปง้) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) Japanese (ครูฟา้) Eng G. (ครูหลยุส)์ 

ชั้น ม. 2A วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) Japanese  
(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) 

Eng G. (ครูหลยุส)์ สงัคม (ครูแปง้) 

ชั้น ม. 2B แนะแนว (ครูออ้) วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) สขุ/พลศกึษา (ครูฟอรด์) 

ชั้น ม. 3 คณิตเพิ่ม (ครูสชุาติ) Eng G. (ครูหลยุส)์ ประวตัิ (ครูออ้) Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) 

พุธ 

ชั้น ม. 1 วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) Japanese (ครูฟา้) วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูตา้) 

กิจกรรมชมุนมุ 
ชั้น ม. 2A แนะแนว (ครูออ้) วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) Japanese  

(A - ครูอน้ / B - ครูฟา้) ชั้น ม. 2B วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูมีน) สงัคม (ครูแปง้) 
ชั้น ม. 3 Japanese (ครูอน้/ครูฟา้) คณิตพืน้ฐาน (ครูโบว)์ Eng G. (ครูหลยุส)์ 

พฤหัสบดี 

ชั้น ม. 1 ภาษาไทย (ครูเฟย)์ คณิตพืน้ฐาน(ครูโบว)์ วิทยพ์ืน้ฐาน (ครูตา้) Microsoft (ครูครมี) 
ชั้น ม. 2A วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ Eng Com. (T. Jamie) คณิตเพิ่ม (ครูโบว)์ 
ชั้น ม. 2B นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) การงาน (ครูแมว) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ 
ชั้น ม. 3 คณิตพืน้ฐาน(ครูโบว)์ Eng Com. (T. Jamie) นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) 

ศุกร ์

ชั้น ม. 1 Eng Com. (T. Jamie) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) 

วิทยากร Online 
(สปัดาห ์12,14,16,18) 

ชั้น ม. 2A นาฏศิลป์ (ครูตุก๊ตา) Creativity (ครูเบญ) ภาษาไทย (ครูเฟย)์ การงาน (ครูแมว) 
ชั้น ม. 2B ภาษาไทย (ครูเฟย)์ Eng Com. (T. Jamie) วิทยเ์ทคโน (ครูแมว) คณิตเพิ่ม (ครูโบว)์ 
ชั้น ม. 3 วิทยฯ์ค านวณ (ครูแมว) Microsoft (ครูครมี) ภาษาไทย (ครูออ้) ภาษาไทย (ครูออ้) 

วนัเสาร ์
นักเรียน
หอพัก 

(08.00 – 
08.45 น.)
รับประทาน
อาหารเช้า 

ท าการบา้น ท างานกลุม่ ท างาน PBL 
(สามารถใชโ้ทรศพัท ์/ Notebook เพื่อการสบืคน้ได)้ 

(12.00 –13.00) 
อาหาร
กลางวัน 

(13.30 – 15.30 น.) 
กิจกรรมสมัพนัธแ์ละทกัษะชีวติ 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัอาทิตย ์
นักเรียน
หอพัก 

ท ากิจวตัรสว่นตวั(ซกัผา้ กวาดถหูอ้งพกั)  
พฒันาหอพกั (ท าภารกิจเรยีบรอ้ยจะไดใ้ชโ้ทรศพัท)์   

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(จะไดใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือตัง้แต ่10.00 – 17.00 น.) 
 


