
ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวชณัฐศิกานต์  ประสงค์เงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  26 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ท22102 ม.2/1
ท32102 ม.5/2 

(ห้อง 1004)
ท22102 ม.2/2 ท23102 ม.3/1 ท32102 ม.5/1

อังคาร
ท32102 ม.5/2 

(ห้อง 1103)
ท30206 ม.6/2 

(ห้อง 1103)
แนะแนว ม.4/1 ท23102 ม.3/2 ท22102 ม.2/1 PLC

พุธ ท22102 ม.2/2 ท23102 ม.3/2 ท30206 ม.6/2 ลูกเสือ

พฤหัสบดี ท22102 ม.2/2 ท32102 ม.5/1
ท30204 ม.5/2 

(ห้อง 1103)
ท23102 ม.3/1 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ท23102 ม.3/1
ท30204 ม.5/2 

(ห้อง 1204)
ท23102 ม.3/2 ท22102 ม.2/1 จริยะ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที

วัน                
 คาบ



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวเกวลิน  แสงนุภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  23 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ท21102 ม.1/1 ท31102 ม.4/2 ท21102 ม.1/2 ท21102 ม.1/1

อังคาร ท31102 ม.4/2 ส22234 ม.2/1 ท21102 ม.1/1 ท30202 ม.4/2 ท31102 ม.4/1 ส30234 ม.5/1

พุธ ลูกเสือ แนะแนว ม.3/2

พฤหัสบดี ท31102 ม.4/1 ส22234 ม.2/2 ส30234 ม.5/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ท30202 ม.4/2 จริยะ

พัก
 1

0 
นา

ที

     ท33102  ม.6/1,6/2

ท21102 ม.1/2

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายสุริยา  แก้วสวัสดิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  34 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ประชุมฝ่ายบริหาร ว30236 ม.6/1
ว32104 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
ว32104 ม.5/1 ว30232 ม.4/1 ว30261 ม.5/1

อังคาร
ว30261 ม.5/2 

(ห้อง 1103)
ว30261 ม.5/1 ว32104 ม.5/1 ว30232 ม.4/1

ว30261 ม.5/2 
(ห้องโสตฯ)

ว23102 ม.3/2

พุธ
     ว30263    

ม.6/1,6/2
ว32104 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
ว23102 ม.3/2 ลูกเสือ แนะแนว ม.5/1

พฤหัสบดี ว30263 ม.6/1,6/2 ว30234 ม.5/1 ว23102 ม.3/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ว30256 ม.6/1 ว23102 ม.3/1 จริยะ ว30232 ม.4/1

วัน                
 คาบ

พัก
 1

0 
นา

ที

ว30234 ม.5/1

ว30256 ม.6/1 (ห้อง 1201)

ว23102 ม.3/1

โฮ
มรู

ม

ว30236 ม.6/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวดาริกา  ปานะโปย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  31 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ประชุมฝ่ายบริหาร ว30294 ม.5/1 ว30294 ม.5/1 ว22102 ม.2/2 ว22102 ม.2/1

อังคาร ว22102 ม.2/2 ว22102 ม.2/2 PLC

พุธ ว32182 ม.5/1 ว32182 ม.5/2 ลูกเสือ

พฤหัสบดี ชุมนุม PLC

ศุกร์ แนะแนว ม.2/1 ว30294 ม.5/2 ว30294 ม.5/2 จริยะ

ว22102 ม.2/1

พัก
 1

0 
นา

ที

ว23104 ม.3/2

วัน                 คาบ
โฮ

มรู
ม

ว21104 ม.1/1

ว23104 ม.3/1

ว20292 ม.1/1

ว21104 ม.1/2

ว20292 ม.1/2



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายศุภชัย ทองดอนดู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  32 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ว21102 ม.1/2 ว31182 ม.4/2 ว31182 ม.4/1

อังคาร ว21102 ม.1/2 PLC

พุธ ลูกเสือ แนะแนว ม.3/2

พฤหัสบดี ชุมนุม PLC

ศุกร์ ว21102 ม.1/1 ว21102 ม.1/2 จริยะ

ว20294 ม.2/2

ว20294 ม.2/1

ว30292 ม.4/1
พัก

 1
0 

นา
ที

ว22104 ม.2/1

ว21102 ม.1/1 ว30292 ม.4/2

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม

ว22104 ม.2/2

ว20296 ม.3/2

ว30296 ม.6/1,6/2

ว20296 ม.3/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายปิยพงษ์  ก าลังงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  33 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ค32102 ม.5/1 ค22102 ม.2/1 ค30202 ม.4/1
     ค33102    
     ม.6/1,6/2

ค22102 ม.2/2 ว30214 ม.5/1 ค20206 ม.3/1

อังคาร ค20206 ม.3/1 ค22102 ม.2/2
ค32102 ม.5/2 

(ห้อง 1103)
     ค33102    

 ม.6/1,6/2
ค32102 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
ค20206 ม.3/2 PLC

พุธ ค22102 ม.2/1 ว30212 ม.4/1
ว30216 ม.6/1 

(ห้อง 1201)
ลูกเสือ

พฤหัสบดี ชุมนุม PLC

ศุกร์ ค20206 ม.3/2 ค22102 ม.2/2 ค22102 ม.2/1 ค32102 ม.5/1 จริยะ

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที

ค30202 ม.4/1

ว30214 ม.5/1 ว30212 ม.4/1 ว30216 ม.6/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 
หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  33 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ค30206 ม.6/1 ค21102 ม.1/2 ค21102 ม.1/1 ค31102 ม.4/1 ค30204 ม.5/1

อังคาร ค23102 ม.3/1 ว30252 ม.4/1 ค23102 ม.3/2 PLC

พุธ ค31102 ม.4/1 ค23102 ม.3/1 ค21102 ม.1/2 ค21102 ม.1/1 ลูกเสือ

พฤหัสบดี ค31102 ม.4/2 ค21102 ม.1/2
ค30206 ม.6/1 

(ห้อง 1201)
ค21102 ม.1/1 ค23102 ม.3/2 ว30254 ม.5/1 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ค23102 ม.3/2
ค30206 ม.6/1 

(ห้อง 1201)
ค31102 ม.4/2 ค23102 ม.3/1 จริยะ

พัก
 1

0 
นา

ที

ค30204 ม.5/1

ว30254 ม.5/1

ว30252 ม.4/1

วัน             
    คาบ

โฮ
มรู

ม



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวศศิมา  วิรัญจันทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  24 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ส23102 ม.3/2 ส21102 ม.1/1 ส21102 ม.1/2
ส32102 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
ส23102 ม.3/2

ส33102 ม.
6/1,6/2

อังคาร
ส33102 ม.
6/1,6/2

ส23102 ม.3/1 PLC

พุธ
ส32102 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
แนะแนว ม.4/2 ส32102 ม.5/1 ส23102 ม.3/1 ส23102 ม.3/2 ลูกเสือ

พฤหัสบดี ส21102 ม.1/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ส32102 ม.5/1 ส23102 ม.3/1 ส21102 ม.1/2 จริยะ

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที
ส21102 ม.1/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาววิศวพร  ชัยพราหมณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  26 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ส23104 ม.3/2 ส31104 ม.4/2 ส22102 ม.2/2

อังคาร ส22102 ม.2/1 ส21104 ม.1/1 ส22102 ม.2/2 PLC

พุธ ส31102 ม.4/2 ส23104 ม.3/1 ลูกเสือ

พฤหัสบดี
ส32104 ม.5/2 

(ห้อง 1202)
ส31102 ม.4/2 ส21102 ม.2/1 ส21102 ม.2/1 แนะแนว ม.1/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ส21104 ม.1/2 ส22104 ม.2/1 ส32104 ม.5/1 ส31104 ม.4/1 ส22104 ม.2/2 ส22102 ม.2/2 จริยะ

j
โฮ

มรู
ม

พัก
 1

0 
นา

ที

ส31102 ม.4/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  31 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ประชุมฝ่ายบริหาร อ20206 ม.3/2 อ20206 ม.3/1 อ31102 ม.4/1 อ20206 ม.3/1 อ21102 ม.1/2 อ20204 ม.2/2

อังคาร อ32102 ม.5/1 แนะแนว ม.6/1 อ32102 ม.5/1
อ32102 ม.5/2 

(ห้อง 1105)
อ21102 ม.1/2

อ33102 ม.
6/1,6/2

PLC

พุธ
อ33102 ม.
6/1,6/2

อ21102 ม.1/1 อ20204 ม.2/1 อ31102 ม.4/2 ลูกเสือ

พฤหัสบดี อ20204 ม.2/2 อ20204 ม.2/1 อ31102 ม.4/2 อ21102 ม.1/1 ชุมนุม PLC

ศุกร์ อ32102 ม.5/2 อ21102 ม.1/2 อ21102 ม.1/1 อ31102 ม.4/1 อ20206 ม.3/2 จริยะ

วัน                
 คาบ

พัก
 1

0 
นา

ที

โฮ
มรู

ม



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายฐาปณัฐ  อยู่สงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  30 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ อ23102 ม.3/1 อ20202 ม.1/1 อ30202 ม.4/2 อ23102 ม.3/2 อ30204 ม.5/2

อังคาร อ30202 ม.4/1 อ23102 ม.3/2
      อ30206    

  ม.6/1,6/2
อ30202 ม.4/2 PLC

พุธ
อ30204 ม.5/2 

(ห้อง 1103)
อ20202 ม.1/2 อ23102 ม.3/1 แนะแนว ม.1/1

      อ30206    
  ม.6/1,6/2

อ22102 ม.2/1 ลูกเสือ

พฤหัสบดี อ22102 ม.2/1 อ30202 ม.4/1 อ23102 ม.3/1 ชุมนุม PLC

ศุกร์ อ20202 ม.1/1 อ22102 ม.2/2 อ22102 ม.2/1 อ23102 ม.3/2 อ20202 ม.1/2 จริยะ

พัก
 1

0 
นา

ที

อ22102 ม.2/2

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายกฤษติธี  ประทุมสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  18 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ประชุมฝ่ายบริหาร พ32102 ม.5/2

อังคาร
พ33102 ม.
6/1,6/2

พ22102 ม.2/2 PLC

พุธ
พ30203 ม.
6/1,6/2

ลูกเสือ

พฤหัสบดี พ30204 ม.5/2 พ32102 ม.5/1 พ22102 ม.2/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ ลีลาศ ม.6/2 ลีลาศ ม.6/2 พ30204 ม.5/1 จริยะ

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที

พ22102 ม.2/1



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายกฤษณะ  วงษ์ศรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  26 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ พ21102 ม.1/2 พ30207 ม.4/2 ส30232 ม.4/2

อังคาร ส23236 ม.3/2 พ31102 ม.4/1 พ31102 ม.4/2 พ23102 ม.3/1 ส21232 ม.1/1 PLC

พุธ พ30207 ม.4/2 พ21102 ม.1/1 พ30202 ม.4/1 พ23102 ม.3/2 พ21102 ม.1/2 ลูกเสือ

พฤหัสบดี แนะแนว ม.5/2 พ21102 ม.1/1 พ30202 ม.4/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ พ23102 ม.3/1 พ23102 ม.3/2 ส21232 ม.1/2 ส23236 ม.3/1 ส30232 ม.4/1 จริยะ

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นายวาทิต  บริสุทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  24 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ประชุมฝ่ายบริหาร ง22102 ม.2/1

อังคาร
ง33102 ม.
6/1,6/2

PLC

พุธ ลูกเสือ แนะแนว ม.3/1

พฤหัสบดี ชุมนุม PLC

ศุกร์ ง31102 ม.4/2 ง31102 ม.4/1 ง22102 ม.2/2 จริยะ

พัก
 1

0 
นา

ที
ง30266 ม.6/2 ง30262 ม.4/2

ง20262 ม.1/1,1/2

ง20264 ม.2/1,2/2

ง20265 ม.3/1,3/2

ง30264 ม.5/2 (ห้อง 1104)

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางสาวสุดารัตน์  ชื่นเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 
 

 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  24 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์
ง32102 ม.5/2 

(ห้อง 1104)
ง23102 ม.3/2

อังคาร ง23102 ม.3/1 PLC

พุธ ลูกเสือ

พฤหัสบดี ง21102 ม.1/2 ง21102 ม.1/1 ชุมนุม PLC

ศุกร์ แนะแนว ม.2/2 ง32102 ม.5/1 จริยะ

ง30276 ม.6/2

ง30274 ม.5/2

ง20272 ม.1/1,1/2 (อาหารพ้ืนเมือง)

ง20274 ม.2/1,2/2 (แกะสลักผักและผลไม้)

ง20276 ม.3/1,3/2 (อาหารจานว่าง)

ง30272 ม.4/2

วัน                
 คาบ

โฮ
มรู

ม



 

ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน นางประภาพร  แย้มสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  27 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์ ศ30212 ม.4/2 ศ23102 ม.3/1
ศ33102 ม.
6/1,6/2

ศ23102 ม.3/2 ศ22102 ม.2/1 ศ21102 ม.1/2

อังคาร ศ23102 ม.3/2 ศ23102 ม.3/1 ศ21102 ม.1/2 PLC

พุธ ศ31102 ม.4/1 ศ30212 ม.4/2 ศ31102 ม.4/2 ศ21102 ม.1/1 ลูกเสือ

พฤหัสบดี ศ32102 ม.5/2 ศ30217 ม.6/2 ชุมนุม PLC

ศุกร์ แนะแนว ม.2/2 ศ21102 ม.1/1
ศ30217 ม.6/2 

(ห้อง 1204)
ศ32102 ม.5/1 ศ22102 ม.2/1 จริยะ

โฮ
มรู

ม

พัก
 1

0 
นา

ที

วัน              
   คาบ

ศ22102 ม.2/2



ตารางสอนรายบุคคล ชื่อผู้สอน - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

หมายเหตุ  ม.ต้น พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10-12.00 น. และม.ปลาย พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.50 น. 

รวม  6 คาบ               ใช้ 1 พ.ย. 64 

    ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ............................................ 
            นางสาวสมพิศ  ส าราญจิตร            นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์   
            (หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ)            (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จันทร์

อังคาร
จ30202 ม.
4/1,4/2

จ30204 ม.
5/1,5/2

จ20206 ม.
3/1,3/2

พุธ
จ20202 ม.
1/1,1/2

จ20204 ม.
2/1,2/2

จ30206 ม.
6/1,6/2

พฤหัสบดี

ศุกร์

โฮ
มรู

ม
วัน                

 คาบ

พัก
 1

0 
นา

ที



 

 


