
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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

จนัทร์ ท21102 ครูเกวลิน ส21102 ครูศศิมา อ20202 ครูฐาปณฐั ค21102 ครูสตัตบษุ ท21102 ครูเกวลิน

องัคาร ว21102 ครูศุภชยั ว21102 ครูศภุชยั
 ง20272 (อาหารพ้ืนเมือง) 

ครูสุดารัตน ์ ง20262 (งาน

ช่างไม ้2 ) ครูวาทิต

 ง20272 (อาหารพ้ืนเมือง) ครู

สุดารัตน ์ ง20262 (งานช่างไม ้2

 ) ครูวาทิต
ท21102 ครูเกวลิน ส21104 ครูวิศวพร ส21232 ครูกฤษณะ

พุธ จ20202 ครูอาภาพร พ21102 ครูกฤษณะ อ21102 ครูสมพิศ แนะแนว ครูฐาปณฐั ศ21102 ครูประภาพร ค21102 ครูสตัตบษุ ลูกเสือ

พฤหสับดี ส21102 ครูศศิมา ส21102 ครูศศิมา พ21102 ครูกฤษณะ ค21102 ครูสตัตบษุ อ21102 ครูสมพิศ ง21102 ครูสุดารัตน์ ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ อ20202 ครูฐาปณฐั
ศ21102 ครู

ประภาพร
ว21102 ครูศุภชยั อ21102 ครูสมพิศ ว20292 ครูดาริกา ว20292 ครูดาริกา จริยะ

วัน                 คาบ

ว21104 ครูดาริกา

พกั
 10

 น
าที

โฮ
มรู
ม

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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

จนัทร์ พ21102 ครูกฤษณะ ค21102 ครูสตัตบษุ ส21102 ครูศศิมา ท21102 ครูเกวลิน ว21102 ครูศุภชยั อ21102 ครูสมพิศ ศ21102 ครูประภาพร

อังคาร ว21104 ครูดาริกา ว21104 ครูดาริกา
 ง20272 (อาหาร

พ้ืนเมือง) ครูสุดารัตน ์ ง

20262 (งานช่างไม ้2 ) 

 ง20272 (อาหารพ้ืนเมือง)

 ครูสุดารัตน ์ ง20262 

(งานช่างไม ้2 ) ครูวาทิต
ศ21102 ครูประภาพร อ21102 ครูสมพิศ ว21102 ครูศุภชยั

พุธ จ20202 ครูอาภาพร อ20202 ครูฐาปณฐั ท21102 ครูเกวลิน ท21102 ครูเกวลิน ค21102 ครูสตัตบษุ พ21102 ครูกฤษณะ ลูกเสือ

พฤหัสบดี ง21102 ครูสุดารัตน์ ค21102 ครูสตัตบษุ ว20292 ครูดาริกา ว20292 ครูดาริกา
แนะแนว ครูวิศวพร/ครู

สตับตุร
ส21102 ครูศศิมา ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ส21104 ครูวิศวพร อ21102 ครูสมพิศ ส21232 ครูกฤษณะ ส21102 ครูศศิมา ว21102 ครูศุภชยั อ20202 ครูฐาปณฐั จริยะ

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.

วัน                 คาบ
โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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

จนัทร์ ท22102 ครูชณฐัศิกานต์ ค22102 ครูปิยพงษ์ ว22104 ครูศุภชยั ว22104 ครูศุภชยั ง22102 ครูวาทิต ศ22102 ครูประภาพร ว22102 ครูดาริกา

องัคาร พ22102 ครูกฤษติธี พ22102 ครูกฤษติธี ส22234 ครูเกวลิน ส22102 ครูวิศวพร ว20294 ครูศุภชยั ว20294 ครูศภุชัย
ท22102 

ครูชณฐัศิกานต์

พุธ ค22102 ครูปิยพงษ์ จ20204 ครูอาภาพร

ง20274 (แกะสลกัผกั

และผลไม้) ครูสุดารัตน ์

ง20264 (งานช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์) ครูวาทิต

ง20274 (แกะสลกัผกั

และผลไม้) ครูสุดารัตน์

 ง20264 (งานช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์) ครูวาทิต

อ20204 ครูสมพิศ อ22102 ครูฐาปณฐั ลูกเสือ

พฤหสับดี อ22102 ครูฐาปณฐั อ20204 ครูสมพิศ ส22102 ครูวิศวพร ส22102 ครูวิศวพร ว22102 ครูดาริกา ว22102 ครูดาริกา ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์
แนะแนว ครูดาริกา 

ครูกฤษติธี
ส22104 ครูวิศวพร อ22102 ครูฐาปณฐั ค22102 ครูปิยพงษ์ ศ22102 ครูประภาพร ท22102 ครูชณฐัศิกานต์ จริยะ

วัน                 คาบ
โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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 ว22104 ครูศภุชัย ว22104 ครูศภุชัย ท22102 ครูชณฐัศิกานต์ ว22102 ครูดาริกา ค22102 ครูปิยพงษ์ ส22102 ครูวิศวพร อ20204 ครูสมพิศ

องัคาร อ22102 ครูฐาปณฐั อ22102 ครูฐาปณฐั ค22102 ครูปิยพงษ์ ว22102 ครูดาริกา ว22102 ครูดาริกา พ22102 ครูกฤษติธี ส22102 ครูวิศวพร

พุธ ท22102 ครูชณฐัศิกานต์ จ20204 ครูอาภาพร

ง20274 (แกะสลกัผกัและ

ผลไม้) ครูสุดารัตน ์ง20264 

(งานช่างอิเลก็ทรอนิกส์) ครู

วาทิต

ง20274 (แกะสลกัผกั

และผลไม้) ครูสุดารัตน์

 ง20264 (งานช่าง

อิเลก็ทรอนิกส์) ครูวาทิต

ว20294 ครูศภุชัย ว20294 ครูศภุชัย ลูกเสือ

พฤหัสบดี อ20204 ครูสมพิศ
ท22102 

ครูชณฐัศิกานต์
ศ22102 ครูประภาพร

ศ22102 ครู

ประภาพร
ส22234 ครูเกวลิน พ22102 ครูกฤษติธี ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์
แนะแนว ครูสุดารัตน์ 

ครูประภาพร
อ22102 ครูฐาปณฐั ค22102 ครูปิยพงษ์ ง22102 ครูวาทิต ส22104 ครูวิศวพร ส22102 ครูวิศวพร จริยะ

วัน                 คาบ

โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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 ครูฐาปณฐั ศ23102 ครูประภาพร อ20206 ครูสมพิศ ท23102 ครูชณัฐศิกานต์ อ20206 ครูสมพิศ ว23102 ครูสุริยา ว23102 ครูสุริยา ค20206 ครูปิยพงษ์

องัคาร ค23102 ครูสตัตบษุ ค20206 ครูปิยพงษ์ จ20206 ครูอาภาพร ศ23102 ครูประภาพร ส23102 ครูศศิมา พ23102ครูกฤษณะ ง23102 ครูสุดารัตน์

พุธ ว23104 ครูดาริกา ว23104 ครูดาริกา อ23102 ครูฐาปณฐั ค23102 ครูสตัตบุษ ส23102 ครูศศิมา ส23104 ครูวิศวพร ลูกเสือ แนะแนว ครูวาทิต

พฤหัสบดี ว20296 ครูศภุชัย ว20296 ครูศภุชัย
  ง20276 (อาหารวา่ง)ครู

สุดารัตน์      ง20265 (ช่าง

หล่อคอนกรีต) ครูวาทิต

  ง20276 (อาหารวา่ง)ครู

สุดารัตน์      ง20265 (ช่าง

หล่อคอนกรีต) ครูวาทิต

ท23102 ครูชณัฐศิกานต์ อ23102 ครูฐาปณฐั ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ พ23102ครูกฤษณะ ส23102 ครูศศิมา ท23102 ครูชณัฐศิกานต์ ว23102 ครูสุริยา
ส23236 

ครูกฤษณะ
ค23102 ครูสตัตบษุ จริยะ

วัน                 คาบ
โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 12.00-12.50 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 ครูศศิมา อ20206 ครูสมพิศ ส23104 ครูวิศวพร ศ23102 ครูประภาพร อ23102 ครูฐาปณฐั ส23102 ครูศศิมา ง23102 ครูสุดารัตน์

องัคาร ส23236 ครูกฤษณะ ศ23102 ครูประภาพร จ20206 ครูอาภาพร อ23102 ครูฐาปณฐั ค23102 ครูสตัตบษุ
ท23102 

ครูชณฐัศิกานต์
ค20206 ครูปิยพงษ์ ว23102 ครูสุริยา

พุธ ว20296 ครูศภุชัย ว20296 ครูศุภชยั ท23102 ครูชณฐัศิกานต์ ว23102 ครูสุริยา พ23102ครูกฤษณะ ส23102 ครูศศิมา ลูกเสือ
แนะแนว ครูเกวลิน 

ครูศภุชัย

พฤหัสบดี ว23104 ครูดาริกา ว23104 ครูดาริกา
  ง20276 (อาหารว่าง)ครู

สุดารัตน ์     ง20265 (ช่าง

หล่อคอนกรีต) ครูวาทิต

  ง20276 (อาหารว่าง)ครู

สุดารัตน ์     ง20265 (ช่าง

หล่อคอนกรีต) ครูวาทิต
ค23102 ครูสตัตบษุ ว23102 ครูสุริยา ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ค20206 ครูปิยพงษ์ พ23102ครูกฤษณะ ค23102 ครูสตัตบษุ อ23102 ครูฐาปณฐั
ท23102 

ครูชณฐัศิกานต์
อ20206 ครูสมพิศ จริยะ

โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที

วัน                 คาบ

พกักลางวัน 11.10-12.00 น.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

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

จนัทร์ ส31102 ครูวิศวพร ส31102 ครูวิศวพร ค30202 ครูปิยพงษ์ อ31102 ครูสมพิศ ว30232 ครูสุริยา ค31102 ครูสตัตบษุ ว31182 ครูศุภชยั 0

อังคาร จ30202 ครูอาภาพร ว30252 ครูสตัตบตุ อ30202 ครูฐาปณฐั พ31102 ครูกฤษณะ แนะแนว ครูชณฐัศิกานต์ ว30232 ครูสุริยา ท31102 ครูเกวลิน

พุธ ศ31102 ครูประภาพร ว30212 ครูปิยพงษ์ ค31102 ครูสตัตบษุ พ30202 ครูกฤษณะ ค30202 ครูปิยพงษ์ ค30202 ครูปิยพงษ์ บ  าเพญ็ประโยชน์ 0

พฤหัสบดี ท31102 ครูเกวลิน อ30202 ครูฐาปณฐั ว30212 ครูปิยพงษ์ ว30212 ครูปิยพงษ์ ว30292 ครูศุภชยั ว30292 ครูศุภชยั ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ว30252 ครูสตัตบุต ว30252 ครูสตัตบุต ง31102 ครูวาทิต
     ส31104       ครูวิศว

พร
อ31102 ครูสมพิศ ส30232 ครูกฤษณะ จริยะ ว30232 ครูสุริยา

วัน                 คาบ
โฮ
มรู
ม

พกั
 10

 น
าที

พัก
กล

าง
วัน

 12
.00

-12
.50

 น
.



ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

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

จนัทร์ ศ30212 ครูประภาพร พ30207ครูกฤษณะ ท31102 ครูเกวลิน อ30202 ครูฐาปณฐั ส31104 ครูวิศวพร ว31182 ครูศุภชยั ส30232 ครูกฤษณะ

อังคาร จ30202 ครูอาภาพร ท31102 ครูเกวลิน ว30292 ครูศภุชยั ว30292 ครูศุภชยั พ31102 ครูกฤษณะ ท30202 ครูเกวลิน อ30202 ครูฐาปณฐั

พุธ พ30207ครูกฤษณะ ศ30212 ครูประภาพร แนะแนว ครูศศิมา ศ31102 ครูประภาพร ส31102 ครูวิศวพร อ31102 ครูสมพิศ บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี ค31102 ครูสตัตบษุ ส31102 ครูวิศวพร อ31102 ครูสมพิศ พ30202 ครูกฤษณะ ง30262 ครูวาทิต ง30262 ครูวาทิต ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ท30202 ครูเกวลิน ง31102 ครูวาทิต ง30272 ครูสุดารัตน์ ง30272 ครูสุดารัตน์ ค31102 ครูสตัตบษุ จริยะ
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ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

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

จนัทร์ ค32102 ครูปิยพงษ์ ว30294 ครูดาริกา ว30294 ครูดาริกา ว32104 ครูสุริยา
ท32102 

ครูชณฐัศิกานต์
ว30214 ครูปิยพงษ์ ค30204 ครูสตัตบษุ ว30261 ครูสุริยา

อังคาร อ32102 ครูสมพิศ
จ30204 ครูอาภาพร 

(ห้องโสตฯ)
อ32102 ครูสมพิศ ว32161 ครูสุริยา ว30261 ครูสุริยา ว30254 ครูสตัตบตุ ว30254 ครูสตัตบตุ ส30234 ครูเกวลิน

พุธ ค30204 ครูสตัตบษุ ค30204 ครูสตัตบษุ ว32182 ครูดาริกา ส32102 ครูศศิมา ว30234 ครูสุริยา ว30234 ครูสุริยา บ าเพญ็ประโยชน์ แนะแนว ครูสุริยา

พฤหัสบดี ว30214 ครูปิยพงษ์ ว30214 ครูปิยพงษ์
ท32102 

ครูชณฐัศิกานต์
พ32102 ครูกฤษติธี ว30234 ครูสุริยา ว30254 ครูสตัตบตุ ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ส32102 ครูศศิมา ง32102 ครูสุดารัตน์ ส32104 ครูวิศวพร ศ32102 ครูประภาพร ค32102 ครูปิยพงษ์ พ30204 ครูกฤษติธี จริยะ
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ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

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

จนัทร์ คน้ควา้

ท32102 

ครูชณฐัศิกานต ์(ห้อง

 1004)

ว32104 ครูสุริยา (ห้อง

 1105)

ส32102 ครูศศิมา 

(ห้อง 1105)

พ32102 ครูกฤษติธี 

(ห้อง 1104)

ง32102 ครูสุดารัตน์ 

(ห้อง 1104)

อ30204ครูฐาปณฐั 

(ห้อง 1001)

อังคาร

ท32102 

ครูชณฐัศิกานต ์(ห้อง 

1103)

จ30204 ครูอาภาพร 

(ห้องโสตฯ)

ว30261 ครูสุริยา (ห้อง

 1103)

ค32102 ครูปิยพงษ ์

(ห้อง 1103)

อ32102 ครูสมพิศ 

(ห้อง 1105)

ค32102 ครูปิยพงษ ์

(ห้อง 1105)

ว30261 ครูสุริยา 

(ห้องโสตฯ)

พุธ
อ30204ครูฐาปณฐั 

(ห้อง 1103)

ส32102 ครูศศิมา 

(ห้อง 1105)

ว32104 ครูสุริยา (ห้อง

 1105)
ว32182 ครูดาริกา

ง30274 ครูสุดารัตน์ 

(ห้องคหกรรม)

ง30274 ครูสุดารัตน์ 

(ห้องคหกรรม)
บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี
ส32104 ครูวิศวพร 

(ห้อง 1202)

แนะแนว ครูกฤษณะ

 (ห้อง 1202)
พ30204ครูกฤษติธี

ท30204 ครูชณัฐศิกานต ์ 

(หอ้ง 1103)

ศ32102 ครู ประภาพร 

(ห้อง 1001)
ส30234 ครูเกวลิน ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์
อ32102 ครูสมพิศ 

(ห้อง 1201)
ว30294 ครูดาริกา ว30294 ครูดาริกา

ท30204 

ครูชณฐัศิกานต ์(ห้อง 

1204)

ง30264 ครูวาทิต (ห้อง

 1104)

ง30264 ครูวาทิต (ห้อง 

1104)
จริยะ

วัน                 คาบ
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ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

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

จนัทร์ ค30206 ครูสตัตบตุ ว30236 ครูสุริยา ศ33102 ครูประภาพร ค33102 ครูปิยพงษ์ ท33102 ครูเกวลิน ท33102 ครูเกวลิน ส33102 ครูศศิมา

อังคาร ง33102 ครูวาทิต
แนะแนว ครูสมพิศ 

(ห้อง 1201)
พ33102ครูกฤษติธี ส33102 ครูศศิมา ค33102 ครูปิยพงษ์ อ30206 ครูฐาปณฐั อ33102 ครูสมพิศ

พุธ อ33102 ครูสมพิศ ว30263 ครูสุริยา จ30206 ครูอาภาพร
ว30216 ครูปิยพงษ ์

(หอ้ง 1201)

อ30206 ครูฐาปณฐั 

(ห้อง 1106)
พ30203 ครูกฤษติธี บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี
ว30236 ครูสุริยา 

(ห้อง 1201)

ว30236 ครูสุริยา 

(ห้อง 1201)

ค30206 ครูสตัตบตุ 

(ห้อง 1201)
ว30263 ครูสุริยา

ว30216 ครูปิยพงษ ์

(ห้อง 1201)

ว30216 ครูปิยพงษ ์

(ห้อง 1201)
ชุมนุม คน้ควา้

ศุกร์ ว30296 ครูศุภชยั ว30296 ครูศุภชยั
ว30256 ครูสุริยา (หอ้ง 

1201)

ค30206 ครูสตัตบุต 

(หอ้ง 1201)

ว30256 ครูสุริยา (หอ้ง 

1201)

ว30256 ครูสุริยา (หอ้ง 

1201)
จริยะ

วัน                 คาบ
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มรู
ม

พกั
 10
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วัน
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ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม   

 

 

 เริ่มใช้ 1 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 

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

จนัทร์
ง30276 ครูสุดารัตน์ 

(ห้องคหกรรม)

ง30276 ครูสุดารัตน์ 

(ห้องคหกรรม)
ศ33102 ครูประภาพร ค33102 ครูปิยพงษ์ ท33102 ครูเกวลิน ท33102 ครูเกวลิน ส33102 ครูศศิมา

อังคาร ง33102 ครูวาทิต
ท30206 ครูชณฐัศิกานต ์

(ห้อง 1103)
พ33102ครูกฤษติธี ส33102 ครูศศิมา ค33102 ครูปิยพงษ์ อ30206 ครูฐาปณฐั อ33102 ครูสมพิศ

พุธ อ33102 ครูสมพิศ ว30263 ครูสุริยา จ30206 ครูอาภาพร

ท30206 

ครูชณฐัศิกานต ์(ห้อง 

1105)

อ30206 ครูฐาปณัฐ พ30203 ครูกฤษติธี บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี ง30266 ครูวาทิต ง30266 ครูวาทิต คน้ควา้ ว30263 ครูสุริยา คน้ควา้
ศ30217 ครูประภาพร

 (ห้อง 1001)
ชุมนุม

ศุกร์ ว30296 ครูศุภชยั ว30296 ครูศุภชยั
ศ30217 ครูประภาพร

 (ห้อง 1204)
ลีลาศ ครูกฤษติธี ลีลาศ ครูกฤษติธี

แนะแนว ครูปิยพงษ์

 (ห้อง 1104)
จริยะ
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