
1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม ท21102ภาษาไทย
ค21202

คณิตศาสตร

ง21102การงาน

อาชีพ

ง21202การงาน

อาชีพ
ส21103สังคมศกึษา

อ21102 

ภาษาอังกฤษ
พ21104ฟุตซอล

ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูศิริพรรณ ครูศิริพรรณ ครูธิดาสุมณี ครูวนิดา ครูธาน1ี

โฮมรูม
ว21103

วิทยาศาสตร

ว21103

วิทยาศาสตร
จ21202 ภาษาจีน ท21202ภาษาไทย

ค21102

คณิตศาสตร
ส21103สังคมศกึษา บานในโรงเรียน

ครูงามสะใบ ครูงามสะใบ ครูชนาภา ครูรัศมี ครูพัชรินทร ครูธิดาสุมณี

โฮมรูม
อ21102 

ภาษาอังกฤษ
ศ21102นาฏศลิป ศ21102นาฏศลิป ท21102ภาษาไทย

ค21102

คณิตศาสตร
พ21103สุขศกึษา ลกูเสือ เนตรนารี

ครูวนิดา ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูธานี

โฮมรูม
ค21202

คณิตศาสตร
ท21102ภาษาไทย ส21103สงัคมศึกษา

ว21104ออกแบบ

เทคโนโลยี
จ21204ภาษาจีน เพิ่มเวลารู เพ่ิมเวลารู

ครูพัชรินทร ครูสายฝน ครูธิดาสุมณี ครูดลนภัส ครูอรทัย

โฮมรูม
ค21102

คณิตศาสตร

อ21102 

ภาษาอังกฤษ

ว21103

วิทยาศาสตร

ส22104

ประวัติศาสตร
จ21204ภาษาจีน ท21202ภาษาไทย สวดมนต

ครูพัชรินทร ครูวนิดา ครูงามสะใบ ครูเทวา ครูอรทัย ครูรัศมี

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ว21103

วิทยาศาสตร

ว21103

วิทยาศาสตร

ค21102

คณิตศาสตร
พ21104ฟุตซอล ศ21102นาฏศลิป ศ21102นาฏศิลป พ21103สุขศกึษา

0 ครูสมพร ครูสมพร ครูพัชรินทร ครูธานี1 ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูธานี

โฮมรูม
ค21202

คณิตศาสตร

ง21102การงาน

อาชีพ

ง21202การงาน

อาชีพ

ส22104

ประวัติศาสตร
ท21202ภาษาไทย จ21202 ภาษาจีน บานในโรงเรียน

0 ครูพัชรินทร ครูศริิพรรณ ครูศริิพรรณ ครูเทวา ครูรัศมี ครูชนาภา 0

โฮมรูม จ21204ภาษาจีน ท21102ภาษาไทย
ค21102

คณิตศาสตร
ท21202ภาษาไทย ส21103สังคมศึกษา

อ21102 

ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูอรทัย ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูรัศมี ครูธิดาสุมณี ครูสงกรานต 0

โฮมรูม ท21102ภาษาไทย
ค21102

คณิตศาสตร

ว21104ออกแบบ

เทคโนโลยี
ส21103สังคมศกึษา

อ21102 

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูดลนภัส ครูธิดาสุมณี ครูสงกรานต 0 0

โฮมรูม ท21102ภาษาไทย
ค21202

คณิตศาสตร
จ21204ภาษาจีน ส21103สังคมศึกษา

อ21102 

ภาษาอังกฤษ

ว21103

วิทยาศาสตร
สวดมนต

0 ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูอรทัย ครูธิดาสุมณี ครูสงกรานต ครูสมพร 0

ช่ัวโมงที/่คาบท่ี

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.1/2                                     ปการศึกษา 2564

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.1/1                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบท่ี



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม ค21102คณิตศาสตร พ21104ฟุตซอล ท21102ภาษาไทย ส21103สังคมศึกษา จ21204ภาษาจีน ง21102การงานอาชีพ ง21202การงานอาชีพ

0 ครูพัชรินทร ครูธานี1 ครูสายฝน ครูพชรวัฒน ครูอรทัย ครูศริิพรรณ ครูศริิพรรณ

โฮมรูม ว21103วิทยาศาสตร ว21103วิทยาศาสตร ค21202คณิตศาสตร ท21102ภาษาไทย อ21102 ภาษาอังกฤษ ส21103สังคมศกึษา บานในโรงเรียน

0 ครูสมพร ครูสมพร ครูพัชรินทร ครูสายฝน ครูวนิดา ครูพชรวัฒน 0

โฮมรูม ค21202คณิตศาสตร จ21204ภาษาจีน พ21103สุขศึกษา
ว21103

วิทยาศาสตร
ท21102ภาษาไทย

อ21102 

ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูพัชรินทร ครูอรทัย ครูธานี ครูสมพร ครูสายฝน ครูวนิดา 0

โฮมรูม ท21202ภาษาไทย อ21102 ภาษาอังกฤษ ศ21102 นาฏศิลป ศ21102 นาฏศิลป
ค21102

คณิตศาสตร
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูรัศมี ครูวนิดา ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูพัชรินทร 0 0

โฮมรูม ท21202ภาษาไทย ส21103สังคมศกึษา
ค21102

คณิตศาสตร
จ21202 ภาษาจีน

ว21104ออกแบบ

เทคโนโลยี
ส22104ประวัติศาสตร สวดมนต

0 ครูรัศมี ครูพชรวัฒน ครูพัชรินทร ครูชนาภา ครูดลนภัส ครูเทวา 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม พ21104ฟุตซอล พ21103สุขศึกษา
อ21102 

ภาษาอังกฤษ

ค21102

คณิตศาสตร
ส21103สังคมศกึษา ท21202ภาษาไทย

ส22104

ประวัติศาสตร

0 ครูธาน1ี ครูธานี ครูสงกรานต ครูพัชรินทร ครูพชรวัฒน ครูรัศมี ครูเทวา

โฮมรูม ศ21102นาฏศิลป ศ21102นาฏศิลป ส21103สังคมศกึษา
ค21102

คณิตศาสตร

ว21104ออกแบบ

เทคโนโลยี
ท21102ภาษาไทย บานในโรงเรียน

0 ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูพชรวัฒน ครูพัชรินทร ครูดลนภัส ครูสายฝน 0

โฮมรูม
ว21103

วิทยาศาสตร

ว21103

วิทยาศาสตร

อ21102 

ภาษาอังกฤษ

ค21202

คณิตศาสตร
ส21103สังคมศกึษา ท21102ภาษาไทย ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูสมพร ครูสมพร ครูสงกรานต ครูพัชรินทร ครูพชรวัฒน ครูสายฝน 0

โฮมรูม
ว21103

วิทยาศาสตร
ท21202ภาษาไทย จ21204ภาษาจีน

ค21102

คณิตศาสตร
จ21202 ภาษาจีน เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูสมพร ครูรัศมี ครูอรทัย ครูพัชรินทร ครูชนาภา 0 0

โฮมรูม
อ21102 

ภาษาอังกฤษ
จ21204ภาษาจีน ท21102ภาษาไทย

ค21202

คณิตศาสตร

ง21102การงาน

อาชีพ

ง21202การงาน

อาชีพ
สวดมนต

0 ครูสงกรานต ครูอรทัย ครูสายฝน ครูพัชรินทร ครูศิริพรรณ ครูศริิพรรณ 0

ช่ัวโมงที/่คาบที่

ช่ัวโมงที/่คาบที่

พุธ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.1/3                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

พฤหัสบดี

ศกุร

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.1/4                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ว22202

วิทยาศาสตร

ว22202

วิทยาศาสตร

ค22102

คณิตศาสตร

อ22102

ภาษาอังกฤษ

ง22102การงาน

อาชีพ
จ22202 ภาษาจีน ท22102ภาษาไทย

0 ครูราตรี ครูราตรี ครูมนิณทร ครูศิรินภา ครูอุมาภรณ ครูชนาภา ครูทัศนีย

โฮมรูม
ค22102

คณิตศาสตร
พ21104 กรีฑา

ว22103

วิทยาศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
ศ22102 ดนตรี ศ22102 ดนตรี บานในโรงเรียน

0 ครูมนิณทร ครูธาน1ี ครูอารีรัตน ครูอารีรัตน ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ 0

โฮมรูม ท22102ภาษาไทย
ค22202

คณิตศาสตร

ง22202การงาน

อาชีพ

ง22202การงาน

อาชีพ
ส22103สังคมศกึษา

อ22102

ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูทัศนีย ครูกัลยา ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย ครูเทวา ครูศิรินภา 0

โฮมรูม
ว22103

วิทยาศาสตร
ส22103สังคมศกึษา

ศ22202ดนตรี

พื้นเมือง2
ท22102ภาษาไทย

ส22104

ประวัติศาสตร
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูอารีรัตน ครูเทวา ครูพุทธภูมิ ครูทัศนีย ครูวิษณุ 0 0

โฮมรูม
ค22102

คณิตศาสตร

ว22104ออกแบบ

เทคโนโลยี

อ22102

ภาษาอังกฤษ

ค22202

คณิตศาสตร
ส22103สังคมศกึษา พ22103สุขศึกษา สวดมนต

0 ครูมนิณทร ครูวัฒนา ครูศิรินภา ครูกัลยา ครูเทวา ครูธานี 0

1 2 .\3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม ส22103สังคมศกึษา
ค22102

คณิตศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
พ22103สุขศึกษา

ง22102การงาน

อาชีพ

ศ22202ดนตรี

พื้นเมือง2

0 ครูเทวา ครูมนิณทร ครูอารีรัตน ครูอารีรัตน ครูธานี ครูอุมาภรณ ครูพุทธภูมิ

โฮมรูม
ค22202

คณิตศาสตร
ส22103สังคมศกึษา

ว22202

วิทยาศาสตร

ว22202

วิทยาศาสตร

อ22102

ภาษาอังกฤษ
พ21104 กรีฑา บานในโรงเรียน

0 ครูกัลยา ครูเทวา ครูราตรี ครูราตรี ครูชวันรัตน ครูธานี1 0

โฮมรูม
อ22102

ภาษาอังกฤษ

ว22103

วิทยาศาสตร

ค22102

คณิตศาสตร
ท22102ภาษาไทย ศ22102 ดนตรี ศ22102 ดนตรี ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูชวันรัตน ครูอารีรัตน ครูมนิณทร ครูทัศนีย ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ 0

โฮมรูม ท22102ภาษาไทย
ว22104ออกแบบ

เทคโนโลยี

ง22202การงาน

อาชีพ

ง22202การงาน

อาชีพ

ค22202

คณิตศาสตร
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูทัศนีย ครูวัฒนา ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย ครูกัลยา 0 0

โฮมรูม ส22103สังคมศกึษา
ค22102

คณิตศาสตร
ท22102ภาษาไทย

อ22102

ภาษาอังกฤษ
จ22202 ภาษาจีน

ส22104

ประวัติศาสตร
สวดมนต

0 ครูเทวา ครูมนิณทร ครูทัศนีย ครูชวันรัตน ครูชนาภา ครูวิษณุ 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.2/2                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.2/1                                     ปการศึกษา 2564



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ค22202

คณิตศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
ศ22102 ดนตรี ศ22102 ดนตรี ท22102ภาษาไทย ส22103สังคมศกึษา

อ22102

ภาษาอังกฤษ

0 ครูกัลยา ครูอารีรัตน ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ ครูทัศนีย ครูเทวา ครูชวันรัตน

โฮมรูม ท22102ภาษาไทย
ค22102

คณิตศาสตร
ส22103สังคมศกึษา พ21104 กรีฑา

ว22104ออกแบบ

เทคโนโลยี

อ22102

ภาษาอังกฤษ
บานในโรงเรียน

0 ครูทัศนีย ครูมนิณทร ครูเทวา ครูธาน1ี ครูวัฒนา ครูชวันรัตน 0

โฮมรูม
ค22102

คณิตศาสตร

ส22104

ประวัติศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
จ22202 ภาษาจีน

ว22202

วิทยาศาสตร
ส22103สังคมศกึษา ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูมนิณทร ครูวิษณุ ครูอารีรัตน ครูชนาภา ครูราตรี ครูเทวา 0

โฮมรูม
ง22202การงาน

อาชีพ

ง22202การงาน

อาชีพ

ค22102

คณิตศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
พ22103สุขศึกษา เพ่ิมเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูอุมาภรณ ครูอุมาภรณ ครูมนิณทร ครูอารีรัตน ครูธานี 0 0

โฮมรูม
ง22102การงาน

อาชีพ

ศ22202ดนตรี

พื้นเมือง2

ค22202

คณิตศาสตร

ว22202

วิทยาศาสตร

อ22102

ภาษาอังกฤษ
ท22102ภาษาไทย สวดมนต

0 ครูอุมาภรณ ครูพุทธภูมิ ครูกัลยา ครูราตรี ครูชวันรัตน ครูทัศนีย 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ค22202

คณิตศาสตร
ส22103สังคมศกึษา

อ22102

ภาษาอังกฤษ

ส22104

ประวัติศาสตร
ศ22102 ดนตรี ศ22102 ดนตรี จ22202 ภาษาจีน

0 ครูมนิณทร ครูเทวา ครูศิรินภา ครูวิษณุ ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ ครูชนาภา

โฮมรูม
ว22103

วิทยาศาสตร

ว22103

วิทยาศาสตร
พ21104 กรีฑา

ค22202

คณิตศาสตร
พ22103สุขศึกษา ท22102ภาษาไทย บานในโรงเรียน

0 ครูอารีรัตน ครูอารีรัตน ครูธาน1ี ครูมนิณทร ครูธานี ครูทัศนีย 0

โฮมรูม
ว22104ออกแบบ

เทคโนโลยี

ค22102

คณิตศาสตร
ท22102ภาษาไทย ส22103สังคมศกึษา

ง22202การงาน

อาชีพ

ง22202การงาน

อาชีพ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูวัฒนา ครูมนิณทร ครูทัศนีย ครูเทวา ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย 0

โฮมรูม
ว22202

วิทยาศาสตร

ว22202

วิทยาศาสตร
ท22102ภาษาไทย

ค22102

คณิตศาสตร

อ22102

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูราตรี ครูราตรี ครูทัศนีย ครูมนิณทร ครูศิรินภา 0 0

โฮมรูม
ว22103

วิทยาศาสตร

อ22102

ภาษาอังกฤษ
ส22103สังคมศกึษา

ค22102

คณิตศาสตร

ศ22202ดนตรี

พื้นเมือง2

ง22102การงาน

อาชีพ
สวดมนต

0 ครูอารีรัตน ครูศริินภา ครูเทวา ครูมนิณทร ครูพุทธภูมิ ครูอุมาภรณ 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.2/4                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.2/3                                     ปการศึกษา 2564

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม ท23102ภาษาไทย พ23103สุขศึกษา
ว23103

วิทยาศาสตร

ว23103

วิทยาศาสตร

ค23102

คณิตศาสตร

ว23202

คอมพิวเตอร

ว23202

คอมพิวเตอร

0 ครูศรินยา ครูปฏิภาณ ครูรัฐปราณี ครูรัฐปราณี ครูกัลยา ครูพัลลพ ครูพัลลพ

โฮมรูม
พ23104 

วอลเลยบอล
จ23202 ภาษาจีน

ง23102การงาน

อาชีพ

ง23202การงาน

อาชีพ

ค23202

คณิตศาสตร

ว23104ออกแบบ

เทคโนฯ
บานในโรงเรียน

0 ครูปฏิภาณ ครูชนาภา ครูอุมาภรณ ครูอุมาภรณ ครูลภัสรดา ครูพัลลพ 0

โฮมรูม ศ23102ทัศนศิลป ศ23102ทัศนศิลป
ค23202

คณิตศาสตร
ส23103สังคมศกึษา ท23102ภาษาไทย

อ23102

ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน ครูลภัสรดา ครูบุญกร ครูศรินยา ครูสกาวรัตน 0

โฮมรูม ศ23202นาฎศิลป ศ23202นาฎศิลป ส23103สังคมศกึษา
ค23102

คณิตศาสตร

อ23102

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูบุญกร ครูกัลยา ครูสกาวรัตน 0 0

โฮมรูม
ว23103

วิทยาศาสตร

ส23104

ประวัติศาสตร
ท23102ภาษาไทย ส23103สังคมศกึษา

ค23102

คณิตศาสตร

อ23102

ภาษาอังกฤษ
สวดมนต

0 ครูรัฐปราณี ครูธิดาสมุณี ครูศรินยา ครูบุญกร ครูกัลยา ครูสกาวรัตน 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ว23202

คอมพิวเตอร

ว23202

คอมพิวเตอร

ค23102

คณิตศาสตร

ง23102การงาน

อาชีพ
ท23102ภาษาไทย ศ23102ทัศนศิลป ศ23102ทัศนศิลป

0 ครูพัลลพ ครูพัลลพ ครูพรพิมล ครูอุมาภรณ ครูศรินยา ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน

โฮมรูม ท23102ภาษาไทย
พ23104 

วอลเลยบอล

ค23102

คณิตศาสตร
ส23103สังคมศกึษา

อ23102

ภาษาอังกฤษ

ง23202การงาน

อาชีพ
บานในโรงเรียน

0 ครูศรินยา ครูปฏิภาณ ครูพรพิมล ครูบุญกร ครูสกาวรัตน ครูอุมาภรณ 0

โฮมรูม
ว23103

วิทยาศาสตร

ว23103

วิทยาศาสตร

ค23102

คณิตศาสตร

ส23104

ประวัติศาสตร
ส23103สังคมศกึษา จ23202 ภาษาจีน ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูรัฐปราณี ครูรัฐปราณี ครูพรพิมล ครูธิดาสมุณี ครูบุญกร ครูชนาภา 0

โฮมรูม
ว23103

วิทยาศาสตร

ค23202

คณิตศาสตร
ท23102ภาษาไทย

อ23102

ภาษาอังกฤษ

ว23104ออกแบบ

เทคโนฯ
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูรัฐปราณี ครูลภัสรดา ครูศรินยา ครูสกาวรัตน ครูพัลลพ 0 0

โฮมรูม
ค23202

คณิตศาสตร

อ23102

ภาษาอังกฤษ
ศ23202นาฎศิลป ศ23202นาฎศิลป พ23103สุขศึกษา ส23103สังคมศกึษา สวดมนต

0 ครูลภัสรดา ครูสกาวรัตน ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูปฏิภาณ ครูบุญกร 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.3/2                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.3/1                                     ปการศึกษา 2564

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ว23103

วิทยาศาสตร

ว23103

วิทยาศาสตร

ค23202

คณิตศาสตร
ส23103สังคมศกึษา จ23202 ภาษาจีน

ส23104

ประวัติศาสตร

อ23102

ภาษาอังกฤษ

0 ครูรัฐปราณี ครูรัฐปราณี ครูลภัสรดา ครูบุญกร ครูชนาภา ครูธิดาสุมณี ครูวนิดา

โฮมรูม
ค23102

คณิตศาสตร
ศ23102ทัศนศิลป ศ23102ทัศนศิลป

อ23102

ภาษาอังกฤษ

พ23104 

วอลเลยบอล
ท23102ภาษาไทย บานในโรงเรียน

0 ครูพรพิมล ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน ครูวนิดา ครูปฏิภาณ ครูศรินยา 0

โฮมรูม
ง23102การงาน

อาชีพ

ง23202การงาน

อาชีพ
ส23103สังคมศกึษา

อ23102

ภาษาอังกฤษ

ค23202

คณิตศาสตร
พ23103สุขศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูอุมาภรณ ครูอุมาภรณ ครูบุญกร ครูวนิดา ครูลภสัรดา ครูปฏิภาณ 0

โฮมรูม
ค23102

คณิตศาสตร
ท23102ภาษาไทย

ว23202

คอมพิวเตอร

ว23202

คอมพิวเตอร
ส23103สังคมศกึษา เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูพรพิมล ครูศรินยา ครูพัลลพ ครูพัลลพ ครูบุญกร 0 0

โฮมรูม ศ23202นาฎศิลป ศ23202นาฎศิลป
ค23102

คณิตศาสตร
ท23102ภาษาไทย

ว23103

วิทยาศาสตร

ว23104ออกแบบ

เทคโนฯ
สวดมนต

0 ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ ครูพรพิมล ครูศรินยา ครูรัฐปราณี ครูพัลลพ 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม จ23202 ภาษาจีน
ค23202

คณิตศาสตร
ท23102ภาษาไทย

ว23104ออกแบบ

เทคโนฯ
ส23103สังคมศกึษา พ23103สุขศึกษา

อ23102

ภาษาอังกฤษ

0 ครูชนาภา ครูลภัสรดา ครูศรินยา ครูพัลลพ ครูบุญกร ครูปฏิภาณ ครูสกาวรัตน

โฮมรูม
ค23202

คณิตศาสตร

ว23202

คอมพิวเตอร

ว23202

คอมพิวเตอร

อ23102

ภาษาอังกฤษ
ท23102ภาษาไทย

พ23104 

วอลเลยบอล
บานในโรงเรียน

0 ครูลภัสรดา ครูพัลลพ ครูพัลลพ ครูสกาวรัตน ครูศรินยา ครูปฏิภาณ 0

โฮมรูม
ค23102

คณิตศาสตร
ท23102ภาษาไทย

ค23102

คณิตศาสตร

อ23102

ภาษาอังกฤษ

ง23102การงาน

อาชีพ

ง23202การงาน

อาชีพ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูกัลยา ครูศรินยา ครูกัลยา ครูสกาวรัตน ครูอุมาภรณ ครูอุมาภรณ 0

โฮมรูม ศ23102ทัศนศิลป ศ23102ทัศนศิลป
ว23103

วิทยาศาสตร
ส23103สังคมศกึษา

ส23104

ประวัติศาสตร
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน ครูรัฐปราณี ครูบุญกร ครูธิดาสุมณี 0 0

โฮมรูม
ค23102

คณิตศาสตร
ส23103สังคมศกึษา

ว23103

วิทยาศาสตร

ว23103

วิทยาศาสตร
ศ23202นาฎศิลป ศ23202นาฎศิลป สวดมนต

0 ครูกัลยา ครูบุญกร ครูรัฐปราณี ครูรัฐปราณี ครูชวัญลักษณ ครูชวัญลักษณ 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.3/4                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.3/3                                     ปการศึกษา 2564

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม ว31202ฟสิกส ว31202ฟสิกส ส31103สังคมฯ
ค31102

คณิตศาสตร

อ31102

ภาษาอังกฤษ2

ส31104

ประวัติศาสตร
ท31102ภาษาไทย

0 ครูสุมาลัย ครูสุมาลัย ครูพชรวัฒน ครูกัลยา ครูสงกรานต ครูวิษณุ ครูรัศมี

โฮมรูม ว31242ชีววิทยา ว31242ชีววิทยา
ค31102

คณิตศาสตร

อ31102

ภาษาอังกฤษ2
ศ31102 นาฏศิลป จ31202ภาษาจีน บานในโรงเรียน

0 ครูจารุวรรณ ครูจารุวรรณ ครูกัลยา ครูสงกรานต ครูชวัญลักษณ ครูอรทัย 0

โฮมรูม ว31202ฟสิกส
อ31202

ภาษาอังกฤษ
ว31222เคมี ว31222เคมี ท31102ภาษาไทย ส31103สังคมฯ ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูสุมาลัย ครูวนิดา ครูงามสะใบ ครูงามสะใบ ครูรัศมี ครูพชรวัฒน 0

โฮมรูม
อ31202

ภาษาอังกฤษ

ค31202

คณิตศาสตร
ว31242ชีววิทยา

อ31204

ภาษาอังกฤษ
พ31102ตะกรอ

ง31101การงาน

อาชีพ

ง31101การงาน

อาชีพ

0 ครูวนิดา ครูกัลยา ครูจารุวรรณ ครูสงกรานต ครูปฏิภาณ ครูศริิพรรณ ครูศิริพรรณ

โฮมรูม ว31222เคมี
ค31202

คณิตศาสตร
ว31262วิทยโลกฯ ว31262วิทยโลกฯ

ว31103ออกแบบ

เทคโนฯ

อ31204

ภาษาอังกฤษ
สวดมนต

0 ครูงามสะใบ ครูกัลยา ครูจารุวรรณ ครูจารุวรรณ ครูพัลลพ ครูสงกรานต 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
อ31204

ภาษาอังกฤษ

ค31102

คณิตศาสตร

ง31101การงาน

อาชีพ

ง31101การงาน

อาชีพ
ท31102ภาษาไทย ส31103สังคมฯ ศ31102 นาฏศิลป

0 ครูสงกรานต ครูกัลยา ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย ครูรัศมี ครูพชรวัฒน ครูชวัญลักษณ

โฮมรูม
ว31103ออกแบบ

เทคโนฯ

ค31102

คณิตศาสตร
ท31102ภาษาไทย

ส31104

ประวัติศาสตร
ส31103สังคมฯ

อ31102

ภาษาอังกฤษ2
บานในโรงเรียน

0 ครูพัลลพ ครูกัลยา ครูรัศมี ครูวิษณุ ครูพชรวัฒน ครูสงกรานต 0

โฮมรูม
อ31102

ภาษาอังกฤษ2

ศ31202ดนตรี

พื้นบาน

ศ31202ดนตรี

พื้นบาน

ค31202

คณิตศาสตร

ง31202การงาน

อาชีพ

ง31202การงาน

อาชีพ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูสงกรานต ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ ครูกัลยา ครูศริิพรรณ ครูศิริพรรณ 0

โฮมรูม ศ31203ดนตรีสากล ศ31203ดนตรีสากล
ค31202

คณิตศาสตร

ส31202

พระพุทธศาสนา

อ31202 

ภาษาอังกฤษ
พ31202ฟุตบอล พ31202ฟุตบอล

0 ครูพุทธภูมิ ครูพุทธภูมิ ครูกัลยา ครูวิษณุ ครูวนิดา ครูธาน1ี ครูธาน1ี

โฮมรูม พ31202ฟุตบอล พ31102ตะกรอ
อ31204

ภาษาอังกฤษ
จ31202ภาษาจีน

ส31202

พระพุทธศาสนา

อ31202 

ภาษาอังกฤษ
สวดมนต

0 ครูธาน1ี ครูปฏิภาณ ครูสงกรานต ครูอรทัย ครูวิษณุ ครูวนิดา #N/A

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.4/2                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.4/1                                     ปการศึกษา 2564



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ค32102

คณิตศาสตร
ว32224เคมี ว32224เคมี ว33204ฟสิกส

ว32103ออกแบบ

เทคโนฯ

อ32102

ภาษาอังกฤษ
ส32103สังคมศกึษา

0 ครูลภัสรดา ครูงามสะใบ ครูงามสะใบ ครูสุมาลัย ครูพัลลพ ครูชวันรัตน ครูธิดาสุมณี

โฮมรูม ว32244ชีววิทยา ว32244ชีววิทยา ท32102ภาษาไทย
ค32102

คณิตศาสตร

อ32202

ภาษาอังกฤษ

ง32202การงาน

อาชีพฯ
บานในโรงเรียน

0 ครูรัฐปราณี ครูรัฐปราณี ครูสิทธิชัย ครูลภัสรดา ครูศิรินภา ครูปรัศนีย 0

โฮมรูม
ค32202

คณิตศาสตร

อ32202

ภาษาอังกฤษ
ว33204ฟสิกส ว33204ฟสิกส จ32202ภาษาจีน ส32103สังคมศกึษา ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูลภัสรดา ครูศริินภา ครูสุมาลัย ครูสุมาลัย ครูอรทัย ครูธิดาสุมณี 0

โฮมรูม ว32261วิทยฯโลกฯ ว32261วิทยฯโลกฯ พ32102ฟุตซอล ว32224เคมี ท32102ภาษาไทย
ส32104

ประวัติศาสตร
ศ32102ดนตรี

0 ครูจารุวรรณ ครูจารุวรรณ ครูปฏิภาณ ครูงามสะใบ ครูสิทธิชัย ครูธิดาสุมณี ครูพุทธภูมิ

โฮมรูม
อ32102

ภาษาอังกฤษ
ว32244ชีววิทยา

ค32202

คณิตศาสตร

ง32202การงาน

อาชีพฯ
ศ32202ศลิปะ ศ32202ศลิปะ สวดมนต

0 ครูชวันรัตน ครูรัฐปราณี ครูลภัสรดา ครูปรัศนีย ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน 0

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ส32202เศรษฐกิจ

พอเพียง

ว32282

คอมพิวเตอร

ว32282

คอมพิวเตอร

ค32202

คณิตศาสตร
ท32102ภาษาไทย จ32202ภาษาจีน

อ32202

ภาษาอังกฤษ

0 ครูวิษณุ ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูลภัสรดา ครูสิทธิชัย ครูอรทัย ครูศิรินภา

โฮมรูม ส32103สังคมศกึษา ท32102ภาษาไทย
ค32102

คณิตศาสตร
ว32161วิทยฯโลกฯ

ส32104

ประวัติศาสตร
ศ32202นาฏศิลป บานในโรงเรียน

0 ครูธิดาสุมณี ครูสิทธิชัย ครูลภัสรดา ครูรัฐปราณี ครูธิดาสุมณี ครูชวัญลักษณ 0

โฮมรูม
อ32102

ภาษาอังกฤษ

ง32201การงาน

อาชีพฯ

ง32201การงาน

อาชีพฯ

ค32202

คณิตศาสตร

ส32202เศรษฐกิจ

พอเพียง

ว32103ออกแบบ

เทคโนฯ
ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูสกาวรัตน ครูศิริพรรณ ครูศริิพรรณ ครูลภัสรดา ครูวิษณุ ครูพัลลพ 0

โฮมรูม
ค32102

คณิตศาสตร

อ32202

ภาษาอังกฤษ
ศ32203ศลิปะ ศ32203ศลิปะ ว32161วิทยฯโลกฯ พ32202พลศึกษา พ32202พลศึกษา

0 ครูลภัสรดา ครูศริินภา ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน ครูรัฐปราณี ครูปฏิภาณ ครูปฏิภาณ

โฮมรูม ส32103สังคมศกึษา
ส32202เศรษฐกิจ

พอเพียง
พ32202พลศึกษา พ32102ฟุตซอล

อ32102

ภาษาอังกฤษ
ศ32102ดนตรี สวดมนต

0 ครูธิดาสุมณี ครูวิษณุ ครูปฏิภาณ ครูปฏิภาณ ครูสกาวรัตน ครูพุทธภูมิ 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.5/2                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.5/1                                     ปการศึกษา 2564



1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ค33102

คณิตศาสตร
ท33102ภาษาไทย

ว33141วิทยฯ

ชีวภาพ

ว33141วิทยฯ

ชีวภาพ

อ33102

ภาษาอังกฤษ

ง33202การงาน

อาชีพ

ง33202การงาน

อาชีพ

0 ครูพรพิมล ครูสิทธิชัย ครูจารุวรรณ ครูจารุวรรณ ครูศิรินภา ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย

โฮมรูม
ว33101วิทยฯ

กายภาพ

ว33101วิทยฯ

กายภาพ

อ33202

ภาษาอังกฤษ

ค33102

คณิตศาสตร
ท33102ภาษาไทย ศ33102ทัศนศิลป บานในโรงเรียน

0 ครูสุมาลัย ครูสุมาลัย ครูชวันรัตน ครูพรพิมล ครูสทิธิชัย ครูจารุวัฒน 0

โฮมรูม ท33202ภาษาไทย ว33206ฟสิกส
ว33141วิทยฯ

ชีวภาพ

ค33202

คณิตศาสตร

อ33102

ภาษาอังกฤษ
ส33102สังคมฯ ลูกเสือ เนตรนารี

0 ครูสิทธิชัย ครูสุมาลัย ครูจารุวรรณ ครูพรพิมล ครูศริินภา ครูบุญกร 0

โฮมรูม ว33206ฟสิกส ว33206ฟสิกส
ค33202

คณิตศาสตร

ว33141วิทยฯ

ชีวภาพ

อ33202

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูสุมาลัย ครูสุมาลัย ครูพรพิมล ครูจารุวรรณ ครูชวันรัตน 0 0

โฮมรูม จ33202ภาษาจีน
ว33101วิทยฯ

กายภาพ

ว33101วิทยฯ

กายภาพ
ท33202ภาษาไทย ส33102สังคมฯ พ33102พลศึกษา สวดมนต

0 ครูอรทัย ครูสุมาลัย ครูสุมาลัย ครูสิทธิชัย ครูบุญกร ครูปฏิภาณ #N/A

1 2 3 4 5 6 7

8.20 - 8.40 8.40 - 9.30 9.30 - 10.20 10.20 - 11.10 11.10 - 12.00 13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30

โฮมรูม
ส33202

เศรษฐศาสตร

ค33102

คณิตศาสตร
ท33202ภาษาไทย ศ33102ทัศนศิลป

ว33282

คอมพิวเตอร

ว33282

คอมพิวเตอร
ส33104สังคมฯ

0 ครูพชรวัฒน ครูพรพิมล ครูสิทธิชัย ครูจารุวัฒน ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูบุญกร

โฮมรูม
อ33102

ภาษาอังกฤษ

ค33102

คณิตศาสตร
ส33104สังคมฯ

อ33102

ภาษาอังกฤษ
จ33202ภาษาจีน ท33102ภาษาไทย บานในโรงเรียน

0 ครูศิรินภา ครูพรพิมล ครูบุญกร ครูศิรินภา ครูอรทัย ครูสิทธิชัย 0

โฮมรูม
ค33202

คณิตศาสตร
ท33102ภาษาไทย

อ33202

ภาษาอังกฤษ
จ33202ภาษาจีน ศ33202นาฏศิลป ศ33202นาฏศิลป ลกูเสือ เนตรนารี

0 ครูพรพิมล ครูสิทธิชัย ครูชวันรัตน ครูอรทัย ครูจารุวัฒน ครูจารุวัฒน 0

โฮมรูม
อ33202

ภาษาอังกฤษ
พ33202พลศึกษา พ33202พลศึกษา

ค33202

คณิตศาสตร

ส33202

เศรษฐศาสตร
เพิ่มเวลารู เพิ่มเวลารู

0 ครูชวันรัตน ครูสิทธิชัย ครูสิทธิชัย ครูพรพิมล ครูพชรวัฒน 0 0

โฮมรูม พ33102พลศึกษา
ง33202การงาน

อาชีพ

ง33202การงาน

อาชีพ

ส33202

เศรษฐศาสตร
ท33202ภาษาไทย พ33202พลศึกษา สวดมนต

0 ครูปฏิภาณ ครูปรัศนีย ครูปรัศนีย ครูพชรวัฒน ครูสิทธิชัย ครูสิทธิชัย 0

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.6/2                                     ปการศึกษา 2564

วัน

พ
ักก

ลา
งว

ัน

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศกุร

บรรทัดท่ี ๑ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๒ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

บรรทัดท่ี ๓ สามารถพิมพขอความเองไดครับ

ช่ัวโมงที/่คาบที่

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ตารางเรียน ชั้น ม.6/1                                     ปการศึกษา 2564


