
 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ   จ านวน  17   คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ท 23102  ท 30210   ท 23102 ท 23102  PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/2  ม.5/2   ม.3/6 ม.3/3   ช้ัน 

 ไทย 1  ไทย 1   ไทย 1 ไทย 1   ห้อง 
 ท 23102 โฮมรูม ท 23102       วิชา 

อังคาร ม.3/6 ม.3/6 ม.3/1       ช้ัน 
 ไทย 1 ห้องสมุด ไทย 1       ห้อง 
 ท 23102   ท 23102  ท 30210 ท 23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/1   ม.3/2  ม.5/2 ม.3/6 เนตรนารี  ช้ัน 
 ไทย 1   ไทย 1  ไทย 1 ไทย 1   ห้อง 
 ท 23102 ท 23102  ท 23102     PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/3 ม.3/2  ม.3/1      ช้ัน 
 ไทย 1 ไทย 1  ไทย 1      ห้อง 
  ท 23102        วิชา 

ศุกร ์ PLC ม.3/3    ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 กลุ่มสาระฯ ไทย 1        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์  จ านวน  21  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ท 31102 ท 31102 2000-1102   ท 22102 2000-1103  PLC วิชา 
จันทร์ ม.4/2 ม.4/3 ปวช.1   ม.2/2 ปวช.2   ช้ัน 

 ไทย 4 ไทย 4 ธุรกิจ2   ไทย 4 ธุรกิจ2   ห้อง 
   โฮมรูม   ท 22102 ท 31102 ท 30212  วิชา 

อังคาร   ปวช.2   ม.2/4 ม.4/3 ม.6/2  ช้ัน 
      ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4  ห้อง 
      2000-1102 2000-1103 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ      ปวช.1 ปวช.2 เนตรนารี  ช้ัน 
      ธุรกิจ 3 ธุรกิจ2   ห้อง 
 ท 22102 ท 30212 ท 22102   ท 31102  ท 31102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/4 ม.6/2 ม.2/2   ม.4/2  ม.4/1  ช้ัน 
 ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4   ไทย 4  ไทย 4  ห้อง 
  ท 22102 ท 22102 ท 31102      วิชา 

ศุกร ์ PLC ม.2/4 ม.2/2 ม.4/1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 กลุ่มสาระฯ ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร   จ านวน  19  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  ท 23102    ท 30204 ท 33102 2000-1106 PLC วิชา 
จันทร์  ม.3/5    ม.4/2 ม.6/1 ปวช.2  ช้ัน 

  ไทย 1    ไทย 1 ไทย 1 ธุรกิจ 2  ห้อง 
 ท 33102 ท 23102  2000-1106  โฮมรูม ท 23102 ท 30204  วิชา 

อังคาร ม.6/2 ม.3/4  ปวช.2  ม.5/2 ม.3/5 ม.4/3  ช้ัน 
 ไทย 1 ไทย 1  ธุรกิจ 2  ห้องสมุด ไทย 1 ไทย 1  ห้อง 
  ท 33102     ท 23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.6/2     ม.3/4 เนตรนารี  ช้ัน 
  ไทย 1     ไทย 1   ห้อง 
 ท 33102     ท 30204 ท 30204  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.6/1     ม.4/3 ม.4/2   ช้ัน 
 ไทย 1     ไทย 1 ไทย 1   ห้อง 
  ท 23102  ท 23102      วิชา 

ศุกร ์ PLC ม.3/4  ม.3/5  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 กลุ่มสาระฯ ไทย 1  ไทย 1      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ  จ านวน  19  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ท 22102 ท 22102  ท 30208  PLC  ท 22102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/5 ม.2/1  ม.5/2  วิชาการ  ม.2/6  ช้ัน 

 ไทย 3 ไทย 3  ไทย 3    ไทย 3  ห้อง 
  ท 22102 ท 22102   ท 22102 ท 30206   วิชา 

อังคาร  ม.2/3 ม.2/1   ม.2/6 ม.6/2   ช้ัน 
  ไทย 3 ไทย 3   ไทย 3 ไทย 3   ห้อง 
 ท 30206 ท 30208  ท 22102  โฮมรูม  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.6/2 ม.5/2  ม.2/5  ม.1/1  เนตรนารี  ช้ัน 
 ไทย 3 ไทย 3  ไทย 3  ห้องสมุด    ห้อง 
  ท 22102  ท 22102  ท 22102 ท 22102  PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.2/6  ม.2/3  ม.2/5 ม.2/1   ช้ัน 
  ไทย 3  ไทย 3  ไทย 3 ไทย 3   ห้อง 
    ท 22102      วิชา 

ศุกร ์ PLC   ม.2/3  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 กลุ่มสาระฯ   ไทย 3      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน จ านวน  31  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ท 21102  ท 21102 ท 21102  ท 21102 ท 32102 ท 30202 PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/2  ม.1/3 ม.1/1  ม.1/6 ม.5/2 ม.4/2  ช้ัน 

 ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5  ห้อง 
 ท 32102 ท 21102  ท 30202  ท 21102 ท 21102 ท 21102  วิชา 

อังคาร ม.5/1 ม.1/6  ม.4/3  ม.1/2 ม.1/1 ม.1/4  ช้ัน 
 ไทย 5 ไทย 5  ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5  ห้อง 
 ท 21102 ท 32102 ท 32102 ท 21102   ท 21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/3 ม.5/1 ม.5/2 ม.1/5   ม.1/4 เนตรนารี  ช้ัน 
 ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5   ไทย 5   ห้อง 
 ท 30202 ท 21102 ท 21102 ท 21102  ท 21102 ท 30202 ท 21102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.4/2 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/6  ม.1/5 ม.4/3 ม.1/3  ช้ัน 
 ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5  ห้อง 
  โฮมรูม ท 21102 ท 21102      วิชา 

ศุกร ์ PLC ม.3/5 ม.1/5 ม.1/1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 กลุ่มสาระฯ ห้องสมุด ไทย 5 ไทย 5      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ  นางสุมา แท่นนิล     จ านวน  29 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ค21102 ค21102 ค21102 ค21204     PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/6 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/4  PLC เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ช้ัน 

 คณิต1 คณิต1 คณิต1 คณิต1  วิชาการ ม.1 ม.1  ห้อง 
 ค21102 ค21102    ค21102 ค21102 ค21204  วิชา 

อังคาร ม.1/4 ม.1/3    ม.1/6 ม.1/5 ม.1/2  ช้ัน 
 คณิต1 คณิต1    คณิต1 คณิต1 คณิต1  ห้อง 
 ค21102 ค21102 ค21102 PLC สาระ/  ค21102 ค21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/5 ม.1/4 ม.1/3 โฮมรูม  ม.1/2 ม.1/1 เนตรนารี  ช้ัน 
 คณิต1 คณิต1 คณิต1 ม.1/6  คณิต1 คณิต1   ห้อง 
 ค21204 ค21102 ค21102 ค21102  ค21102 ค21102 ค21102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/1 ม.1/6 ม.1/5 ม.1/4  ม.1/3 ม.1/2 ม.1/1  ช้ัน 
 คณิต1 คณิต1 คณิต1 คณิต1  คณิต1 คณิต1 คณิต1  ห้อง 
 ค21204 ค21204  ค21204      วิชา 

ศุกร ์ ม.1/6 ม.1/3  ม.1/5  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 คณิต1 คณิต1  คณิต1      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางทิพวรรณ   เกิดดี   จ านวน 18  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   ค23202 ค23202  ค32102 ค31102  PLC วิชา 
จันทร์   ม.3 ม.3  ม.5/1 ม.4/2   ช้ัน 

      คณิต 4 คณิต 4   ห้อง 
 ค31102 ค31102 ค32102   ค32202 ค32202   วิชา 

อังคาร ม.4/1 ม.4/2 ม.5/2   ม.5/1 ม.5/1   ช้ัน 
 คณิต 4 คณิต 4 คณิต 4   คณิต 4 คณิต 4   ห้อง 
   ค32102   ค31102 ค32102 ค 31102  วิชา 

พุธ   ม.5/1 PLC  ม.4/3 ม.5/2 ม.4/1  ช้ัน 
   คณิต 4 กลุ่มสาระฯ  คณิต 4 คณิต 4 คณิต 4  ห้อง 
        ค32202 PLC วิชา 

พฤหัสบดี        ม.5/1  ช้ัน 
        คณิต 5  ห้อง 
 ค31102 ค32202 ค32202       วิชา 

ศุกร ์ ม.4/3 ม.5/1 ม.5/1   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 คณิต 5 คณิต 4 คณิต 4       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางจินดา  แก้วสวัสด์ิ   จ านวน  25  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ค23102 ค23102  2000-1402  ค 23102 ค23102 ค23102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/1 ม.3/2  ปวช.1  ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5  ช้ัน 

 คณิต 2 คณิต 2  คณิต 2  คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2  ห้อง 
 ค23102  ค23102 ค23102  ค23102    วิชา 

อังคาร ม.3/5  ม.3/2 ม.3/6  ม.3/3 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ช้ัน 
 คณิต 2  คณิต 2 คณิต 2  คณิต 2 ม.2 ม.2  ห้อง 
 ค 23102 ค 23102 ค23102   ค23102 ค23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/3 ม.3/5 ม.3/2 PLC  ม.3/4 ม.3/1 เนตรนารี  ช้ัน 
 คณิต 2 คณิต 2 คณิต2 กลุ่มสาระฯ  คณิต2 คณิต2   ห้อง 
 ค 23102 ค 23102       PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/6 ม.3/1        ช้ัน 
 คณิต 2 คณิต 2        ห้อง 
 ค 23102 2000-1402  ค23102      วิชา 

ศุกร ์ ม.3/4 ปวช.1  ม.3/6  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 คณิต 2 คณิต 2  คณิต2      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์  จ านวน  17 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  โฮมรูม ค 33202 ค 33202     PLC วิชา 
จันทร์  ม.6/2 ม.6/1 ม.6/2  PLC    ช้ัน 

  ห้องสมุด คณิต 3 คณิต 3  วิชาการ    ห้อง 
  ค 31202  ค 33202  ค 33102 ค 22202 ค 22202  วิชา 

อังคาร  ม.4/1  ม.6/1  ม.6/1 ม.2 ม.2  ช้ัน 
  คณิต 5  คณิต 3  คณิต 3    ห้อง 
 ค 33102 ค 31202    ค 33202  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.6/1 ม.4/1  PLC  ม.6/1  เนตรนารี  ช้ัน 
 คณิต 3 คณิต 5  กลุ่มสาระฯ  คณิต 3    ห้อง 
  ค 33202 ค 33102 ค 31202     PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.6/1 ม.6/2 ม.4/1      ช้ัน 
  คณิต 3 คณิต 3 คณิต 5      ห้อง 
   ค 31202       วิชา 

ศุกร ์   ม.4/1   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
   คณิต 5       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายอรรคพล สงวนยวง   จ านวน  21 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  ค 22102 ค 22102 ค 22102   ค 22102  PLC วิชา 
จันทร์  ม.2/4 ม.2/1 ม.2/2  PLC ม.2/3   ช้ัน 

  คณิต 3 คณิต 3 คณิต 3  วิชาการ คณิต 3   ห้อง 
 ค 22102 ค 22102 ค 22102 ค 22102  ค 22102    วิชา 

อังคาร ม.2/6 ม.2/4 ม.2/2 ม.2/1  ม.2/5    ช้ัน 
 คณิต 3 คณิต 3 คณิต 3 คณิต 3  คณิต 3    ห้อง 
  ค 22102      ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.2/3  PLC    เนตรนารี  ช้ัน 
  คณิต 3  กลุ่มสาระฯ      ห้อง 
  ค 22102 ค 22102 ค 22102  ค 22102 ค 22102 ค 22102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6  ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1  ช้ัน 
  คณิต 3 คณิต 3 คณิต 3  คณิต 3 คณิต 3 คณิต 3  ห้อง 
 ค 22102  ค 22102       วิชา 

ศุกร ์ ม.2/6  ม.2/5   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 คณิต 3  คณิต 4       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ   จ านวน  18 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ว30225 ว30225    PLC   PLC วิชา 
จันทร์ ม.6/1 ม.6/1    วิชาการ    ช้ัน 

 วิทย์ 3 วิทย์ 3        ห้อง 
 ว 23102 ว 23102     ว30222 ว30225  วิชา 

อังคาร 3/1 3/1    PLC ม.4/1 ม.6/1  ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3    กลุ่มสาระฯ วิทย์ 3 วิทย์ 3  ห้อง 
   2000-1303 2000-1303    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ   ปวช.1 ปวช.1    เนตรนารี  ช้ัน 
   วิทย์ 3 วิทย์ 3      ห้อง 
 ว30223 ว30223    ว 23102 2000-1303  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.5/1 ม.5/1    3/1 ปวช.1   ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3    วิทย์ 3 วิทย์ 3   ห้อง 
 ว30222 ว30222  ว30223      วิชา 

ศุกร ์ ม.4/1 ม.4/1  ม.5/1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3  วิทย์ 3      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางชะบา   สรรพคุณ   จ านวน  15 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ว30242 ว30242    2000-1003   PLC วิชา 
จันทร์ ม.4/1 ม.4/1    ปวช.3    ช้ัน 

 วิทย1์ วิทย1์    วิทย์ 1    ห้อง 
   ว30243 ว30243      วิชา 

อังคาร   ม.5/1 ม.5/1      ช้ัน 
   วิทย1์ วิทย1์      ห้อง 
   2000-1003 2000-1003    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ   ปวช.3 ปวช.3    เนตรนารี  ช้ัน 
   วิทย์ 1 วิทย์ 1      ห้อง 
   ว30245 โฮมรูม  ว30242 ว30243  PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.6/1 ม.4/2  ม.4/1 ม.5/1   ช้ัน 
   วิทย1์ ห้องสมุด  วิทย1์ วิทย1์   ห้อง 
 ว 30245 ว 30245        วิชา 

ศุกร ์ ม.6/1 ม.6/1    ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 วิทย์ 1 วิทย์ 1        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวสุมาพร คล้ายคลึง    จ านวน 18 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

      PLC ว23102 ว23102 PLC วิชา 
จันทร์      วิชาการ ม.3/6 ม.3/4  ช้ัน 

       วิทย์ 5 วิทย์ 5  ห้อง 
   ว23102 ว23102   ว23102 ว23102  วิชา 

อังคาร   ม.3/3 ม.3/3  PLC ม.3/6 ม.3/6  ช้ัน 
   วิทย์ 5 วิทย์ 5  กลุ่มสาระฯ วิทย์ 5 วิทย์ 5  ห้อง 
 ว23102 ว23102 ว23102 ว23102  ว23102  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/4 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/5  ม.3/2  เนตรนารี  ช้ัน 
 วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5  วิทย์ 5    ห้อง 
   ว23102      PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.3/5       ช้ัน 
   วิทย์ 5       ห้อง 
  ว23102 ว23102 ว23102      วิชา 

ศุกร ์  ม.3/2 ม.3/2 ม.3/3  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
  วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาววรางคณา  เปรมปรีด์ิ   จ านวน 21 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ว21102 ว21102 ว21102 ว21102     PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/3 ม.1/3 ม.1/6 ม.1/6      ช้ัน 

 วิทย์2 วิทย์2 วิทย์2 วิทย์2      ห้อง 
 ว21102 ว21102        วิชา 

อังคาร ม.1/1 ม.1/1    PLC    ช้ัน 
 วิทย์2 วิทย์2    กลุ่มสาระฯ    ห้อง 
 ว21102 ว21102 ว21102    ว21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/4 ม.1/5 ม.1/5    ม.1/2 เนตรนารี  ช้ัน 
 วิทย์2 วิทย์2 วิทย์2    วิทย์2   ห้อง 
 ว21102 ว21102 ว21102   ว21102 ว21102  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/4 ม.1/3   ม.1/1 ม.1/5   ช้ัน 
 วิทย์2 วิทย์2 วิทย์2   วิทย์2 วิทย์2   ห้อง 
  ว21102 ว21102 ว21102      วิชา 

ศุกร ์  ม.1/6 ม.1/2 ม.1/2  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
  วิทย์2 วิทย์2 วิทย์2      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาววรพร  ชูใจ    จ านวน  22 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  ว 31102 ว 31102 ว 31102  ว 22102 ว 22102  PLC วิชา 
จันทร์  ม.4/2 ม.4/3 ม.4/3  ม.2/4 ม.2/4   ช้ัน 

  วิทย์ 4 วิทย์ 3 วิทย์ 3  วิทย์ 3 วิทย์ 3   ห้อง 
 ว22102 โฮมรูม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   ว31102 ว31102  วิชา 

อังคาร ม.2/2 ม.3/6 ม.1 ม.1  PLC ม.4/2 ม.4/2  ช้ัน 
 วิทย์ 1 ห้องสมุด    กลุ่มสาระฯ วิทย์ 4 วิทย์ 4  ห้อง 
 ว22102 ว22102    เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/6 ม.2/6    ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3    วิทย์ 2 วิทย์ 2   ห้อง 
   ว22102   ว22102  ว 31102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.2/4   ม.2/6  ม.4/3  ช้ัน 
   วิทย์ 3   วิทย์ 5  วิทย์ 3  ห้อง 
 ว22102 ว22102        วิชา 

ศุกร ์ ม.2/2 ม.2/2    ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม    จ านวน  17 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   ว22102 ว22102  ว22102 ว22102 ว30282 PLC วิชา 
จันทร์   ม.2/3 ม.2/3  ม.2/5 ม.2/5 ม.6/2  ช้ัน 

   วิทย์ 1 วิทย์ 1  วิทย์ 1 วิทย์ 1 วิทย์ 1  ห้อง 
   ว30282 ว30282      วิชา 

อังคาร   ม.6/2 ม.6/2  PLC    ช้ัน 
   วิทย์ 1 วิทย์ 1  กลุ่มสาระฯ    ห้อง 
 ว22102       ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/3       เนตรนารี  ช้ัน 
 วิทย์ 1         ห้อง 
 ว22102 ว22102     ว 23202 ว 23202 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/1 ม.2/5     ม.3 ม.3  ช้ัน 
 วิทย์ 1 วิทย์ 1     วิทย์ 5 วิทย์ 5  ห้อง 
   ว22102 ว22102      วิชา 

ศุกร ์   ม.2/1 ม.2/1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
   วิทย์ 1 วิทย์ 1      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวสุวิมล  พลค ามาก     จ านวน  19 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   ว30203 ว30203  โลก ดาราศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์  PLC วิชา 
จันทร์   ม.5/1 ม.5/1  ม.4/1 ม.4/1   ช้ัน 

   วิทย์ 4 วิทย์ 4  วิทย์ 4 วิทย์ 4   ห้อง 
 ว30104 ว30104 ว30202 ว30202      วิชา 

อังคาร ม.5/2 ม.5/2 ม.4/1 ม.4/1  PLC    ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 4  กลุ่มสาระฯ    ห้อง 
  ว30205 ว30205   ว30203 ว30203 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.6/1 ม.6/1   ม.5/1 ม.5/1 เนตรนารี  ช้ัน 
  วิทย์ 4 วิทย์ 4   วิทย์ 4 วิทย์ 4   ห้อง 
  ว30202 ว30202   ว30205 ว30205  PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.4/1 ม.4/1   ม.6/1 ม.6/1   ช้ัน 
  วิทย์ 4 วิทย์ 4   วิทย ์4 วิทย์ 4   ห้อง 
          วิชา 

ศุกร ์      ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวเพชราภรณ์  ปัจฉิมพิหงส์  จ านวน  21 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ส22104 ส21104      ส22104 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/6 ม.1/5    PLC  ม.2/1  ช้ัน 

 สังคม 3 สังคม 3    วิชาการ  สังคม 3  ห้อง 
 ส23104  ส22104   ส21104  ส23104  วิชา 

อังคาร ม.3/2  ม.2/3   ม.1/1  ม.3/3  ช้ัน 
 สังคม 3  สังคม 3   สังคม 3  สังคม 3  ห้อง 
  ส21104 ส22104 ส23104  ส21104 PLC ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.1/3 ม.2/2 ม.3/1  ม.1/6 กลุ่มสาระฯ เนตรนารี  ช้ัน 
  สังคม 3 สังคม 3 สังคม 3  สังคม 3 PLC   ห้อง 
   ส23104 ส22104  ส23104 ส21104 ส21104 PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.3/6 ม.2/4  ม.3/4 ม.1/4 ม.1/2  ช้ัน 
   สังคม 3 สังคม 3  สังคม 3 สังคม 3 สังคม 3  ห้อง 
 ส22104  ส23104       วิชา 

ศุกร ์ ม.2/5  ม.3/5   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 สังคม 3  สังคม 3       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวบุญทวี  สาดสาน    จ านวน  21 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ส23102     ส23102  ส23102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/4     ม.3/5  ม.3/6  ช้ัน 

 สังคม 4     สังคม 4  สังคม 4  ห้อง 
  ส23102 ส23102 ส23102   ส23102 ส23102  วิชา 

อังคาร  ม.3/3 ม.3/6 ม.3/1   ม.3/4 ม.3/5  ช้ัน 
  สังคม 4 สังคม 4 สังคม 4   สังคม 4 สังคม 4  ห้อง 
 ส23102 ส23102 ส23102   ส23102  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/6 ม.3/2 ม.3/1   ม.3/5 PLC เนตรนารี  ช้ัน 
 สังคม 4 สังคม 4 สังคม 4   สังคม 4 กลุ่มสาระฯ   ห้อง 
 ส23102  ส23102 ส23102  ส23102   PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/2  ม.3/1 ม.3/4  ม.3/3    ช้ัน 
 สังคม 4  สังคม 4 สังคม 4  สังคม 4    ห้อง 
 ส23102   ส23102      วิชา 

ศุกร ์ ม.3/3   ม.3/2  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 สังคม 4   สังคม 4      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสรินยา ศาสตร์สูงเนิน   จ านวน  14 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 โฮมรูม     จิตอาสา ส 33102 ส 33102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.4/3     ม.5/2 ม.6/2 ม.6/1  ช้ัน 

 ห้องสมุด      สังคม 1 สังคม 1  ห้อง 
  ส 33102 จิตอาสา   ส 33102    วิชา 

อังคาร  ม.6/1 ม.4/3   ม.6/2    ช้ัน 
  สังคม 1    สังคม 1    ห้อง 
 2000-1504  ส 31104     ส 32104  วิชา 

พุธ ปวช.1  ม.4/1    PLC ม.5/1,5/2  ช้ัน 
 สังคม 1  สังคม 1    กลุ่มสาระฯ สังคม 1  ห้อง 
   ส 31104 ส 31104    จิตอาสา PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.4/2 ม.4/3    ม.4/2  ช้ัน 
   สังคม 1 สังคม 1      ห้อง 
          วิชา 

ศุกร ์      ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวกนกวรรณ   ยิ่งประสบผล  จ านวน  26 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  2000-1506 ส21102 ส 31102  ส21102  ส31102 PLC วิชา 
จันทร์  ปวช.1 ม.1/5 ม.4/2  ม.1/4  ม.4/3  ช้ัน 

  สังคม 2 สังคม 2 สังคม 2  สังคม 2  สังคม 2  ห้อง 
 ส21102 ส32102  ส 32102  ส21102 ส21102 ส21102  วิชา 

อังคาร ม.1/6 ม.5/1  ม.5/2  ม.1/5 ม.1/4 ม.1/3  ช้ัน 
 สังคม 2 สังคม 2  สังคม 2  สังคม 2 สังคม 2 สังคม 2  ห้อง 
 ส31102 ส31102  ส21102  ส31102  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.4/2 ม.4/3  ม.1/3  ม.4/1 PLC เนตรนารี  ช้ัน 
 สังคม 2 สังคม 2  สังคม 2  สังคม 2 กลุ่มสาระฯ   ห้อง 
 ส21102   ส21102  ส32102 ส31102 ส 21102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/6   ม.1/5  ม.5/1 ม.4/1 ม.1/4  ช้ัน 
 สังคม 2   สังคม 2  สังคม 2 สังคม 2 สังคม 2  ห้อง 
  ส32102 ส21102 ส21102      วิชา 

ศุกร ์  ม.5/2 ม.1/3 ม.1/6  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
  สังคม 2 สังคม 2 สังคม 2      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายศิริพงศ์  ชมเสือ   จ านวน  21 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   ส 22102   ส 22102 ส 22102 ส 22102 PLC วิชา 
จันทร์   ม.2/6   ม.2/1 ม.2/2 ม.2/4  ช้ัน 

   จริยธรรม   จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม  ห้อง 
 ส 22102 ส 22102  ส 22102      วิชา 

อังคาร ม.2/1 ม.2/2  ม.2/3      ช้ัน 
 จริยธรรม จริยธรรม  จริยธรรม      ห้อง 
 ส 22102 ส 22102 ส 22102 ส 22102    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/4 ม.2/5 ม.2/3 ม.2/2   PLC เนตรนารี  ช้ัน 
 จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม   กลุ่มสาระฯ   ห้อง 
   ส 22102 ส 22102  ส 22102 ส 22102 ส 22102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.2/6 ม.2/1  ม.2/3 ม.2/5 ม.2/4  ช้ัน 
   จริยธรรม จริยธรรม  จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม  ห้อง 
   ส 22102 ส 22102      วิชา 

ศุกร ์   ม.2/6 ม.2/5  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
   จริยธรรม จริยธรรม      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
พระอาจารย์ จ านวน  4 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

          วิชา 
จันทร์          ช้ัน 

          ห้อง 
          วิชา 

อังคาร          ช้ัน 
          ห้อง 
          วิชา 

พุธ          ช้ัน 
          ห้อง 
 พระพุทธฯ พระพุทธฯ        วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/13 ม.1/1        ช้ัน 
 จริยธรรม จริยธรรม        ห้อง 
 พระพุทธฯ พระพุทธฯ        วิชา 

ศุกร ์ ม.1/4 ม.1/2        ช้ัน 
 จริยธรรม จริยธรรม        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายชาญศิลป์  ศาสตร์สูงเนิน     จ านวน  13 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   พ 22104 พ 22104     PLC วิชา 
จันทร์   ม.2/5 ม.2/4  PLC    ช้ัน 

   หอประชุม หอประชุม  วิชาการ    ห้อง 
    พ 22104      วิชา 

อังคาร  PLC   ม.2/2      ช้ัน 
  กลุ่มสาระฯ  หอประชุม      ห้อง 
    พ 32102   พ 31102 พ 31102  วิชา 

พุธ    ม.5/1,5/2   ม.4/1 ม.4/2-4/3  ช้ัน 
    หอประชุม   หอประชุม หอประชุม  ห้อง 
  พ 22104    พ 33102 พ 22104 พ 33102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.2/3    ม.6/2 ม.2/6 ม.6/1  ช้ัน 
  หอประชุม    พละ หอประชุม พละ  ห้อง 
  พ 22104        วิชา 

ศุกร ์  ม.2/1    ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
  หอประชุม        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายเมธัส บัวทอง      จ านวน 23 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 พ 21102     พ 21104 พ 23104 พ 23104 PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/5     ม.1/2 ม.3/5 ม.3/3  ช้ัน 

 พละ 2     สนาม สนาม สนาม  ห้อง 
   พ 23104 พ 23104  พ 21104  พ 21104  วิชา 

อังคาร  PLC  ม.3/4 ม.3/2  ม.1/4  ม.1/1  ช้ัน 
  กลุ่มสาระฯ สนาม สนาม  สนาม  สนาม  ห้อง 
 พ 21102   พ 21102  พ 21102 พ 21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/6   ม.1/1  ม.1/4 ม.1/3 เนตรนารี  ช้ัน 
 พละ    พละ   พละ  พละ    ห้อง 
 พ 23104 พ 21104  พ 21104  พ 23104  พ 21104 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/1 ม.1/5  ม.1/3  ม.3/6  ม.1/6  ช้ัน 
 สนาม สนาม  สนาม  สนาม  สนาม  ห้อง 
 พ 21102  2000-1601 2000-1601      วิชา 

ศุกร ์ ม.1/2  ปวช.1 ปวช.1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 พละ  หอประชุม หอประชุม      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวปิยธิดา หล้าแหล่ง   จ านวน  21  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ส 21102   ส 21102  พ22102  พ22102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/1   ม.1/2  ม.2/6  ม.2/2  ช้ัน 

 สังคม 2   สังคม 2  พละ  พละ  ห้อง 
  พ22102  พ23102  พ23102 พ23102   วิชา 

อังคาร  ม.2/1  ม.3/4  ม.3/5 ม.3/3   ช้ัน 
  พละ  พละ  พละ พละ   ห้อง 
 ส 21102  ส 21102   พ23102 พ23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/2  ม.1/1   ม.3/6 ม.3/2 เนตรนารี  ช้ัน 
 สังคม 2  สังคม 2   จีน 1 พละ   ห้อง 
 ส 21102   พ22102  พ22102  พ22102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/2   ม.2/5  ม.2/4  ม.2/3  ช้ัน 
 สังคม 2   พละ  จีน 1  จีน 1  ห้อง 
 ส 21102 พ23102  โฮมรูม      วิชา 

ศุกร ์ ม.1/1 ม.3/1  ม.3/1  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 สังคม 2 พละ   ห้องสมุด      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวส าราญ  สังคีรี     จ านวน  17 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

         PLC วิชา 
จันทร์      PLC    ช้ัน 

      วิชาการ    ห้อง 
 2001-2001 2001-2001 จิตอาสา   2201-2103 2201-2103 ศ 21102  วิชา 

อังคาร ปวช.1 ปวช.1 ม.4/2   ปวช.3 ปวช.3 ม.1/5  ช้ัน 
 คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ    คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ  ห้อง 
 ศ 21102 IS 2    ศ 21101 จิตอาสา จิตอาสา  วิชา 

พุธ ม.1/1 ม.2/2    ม.1/5 ม.4/3 ม.6/2  ช้ัน 
 คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ    คอมอิเล็กฯ    ห้อง 
   2201-2103 2201-2103    2001-2001 PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ปวช.3 ปวช.3  PLC  ปวช.1  ช้ัน 
   คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ  กลุ่มสาระฯ  คอมอิเล็กฯ  ห้อง 
 IS 2 ศ 21102        วิชา 

ศุกร ์ ม.2/1 ม.1/1    ชุมนุม  ประชุม  ช้ัน 
 คอมอิเล็กฯ คอมอิเล็กฯ        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวสิปภา  โชติโภคินสุข     จ านวน  18 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  ว21104 ว21104    IS 2 IS 2 PLC วิชา 
จันทร์  ม.1/4 ม.1/4   PLC ม.5/1 ม.5/1  ช้ัน 

  Resource Resource   วิชาการ Resource Resource  ห้อง 
 ว21104 ว21104    ว21104 ว21104   วิชา 

อังคาร ม.1/2 ม.1/2    ม.1/3 ม.1/3   ช้ัน 
 Resource Resource    Resource Resource   ห้อง 
  ว21104 ว21104     ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.1/6 ม.1/6     เนตรนารี  ช้ัน 
  Resource Resource       ห้อง 
   ว21104 ว21104     PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.1/1 ม.1/1  PLC    ช้ัน 
   Resource Resource  กลุ่มสาระฯ    ห้อง 
 ว21104 ว21104 IS 2 IS 2      วิชา 

ศุกร ์ ม.1/5 ม.1/5 ม.5/2 ม.5/2  ชุมนุม  ประชุม  ช้ัน 
 Resource Resource Resource Resource      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายสุเมธ ท่ีรัก     จ านวน  20 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ง 23102 ง 23102  IS 2   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/6 ม.3/6  ม.2/5   ม.1 ม.1  ช้ัน 

 คอม อบจ. คอม อบจ.  Resource      ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ง 23102 ง 23102   วิชา 

อังคาร   ม.1 ม.1  ม.3/1 ม.3/1   ช้ัน 
      คอม อบจ. คอม อบจ.   ห้อง 
  ง 23102 ง 23102     ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.3/3 ม.3/3     เนตรนารี  ช้ัน 
  คอม อบจ. คอม อบจ.       ห้อง 
 ง 23102 ง 23102 ง 23102 ง 23102    IS 2 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/5 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/2  PLC  ม.2/6  ช้ัน 
 คอม อบจ. คอม อบจ. คอม อบจ. คอม อบจ.  กลุ่มสาระฯ  Resource  ห้อง 
   ง 23102 ง 23102      วิชา 

ศุกร ์   ม.3/4 ม.3/4  ชุมนุม  ประชุม  ช้ัน 
   คอม อบจ. คอม อบจ.      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวชนนิกานต์  สังข์สุวรรณ     จ านวน  23 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ง 22102 ง 22102 IS 2    ง 20244 ง 20244 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/3 ม.2/3 ม.2/4    ม.2/6 ม.2/5  ช้ัน 

 คอม 446 คอม 446 คอม 446    คอม 446 คอม 446  ห้อง 
 ง 22102 ง 22102 ง 22102 ง 22102      วิชา 

อังคาร ม.2/5 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/6      ช้ัน 
 คอม 446 คอม 446 คอม 446 คอม 446      ห้อง 
  ง 20244 ง 22102 ง 22102    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.2/4 ม.2/1 ม.2/1    เนตรนารี  ช้ัน 
  คอม 446 คอม 446 คอม 446      ห้อง 
 IS 2  ง 20244 ง 20244   ง 22102 ง 22102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/3  ม.2/1 ม.2/2  PLC ม.2/2 ม.2/2  ช้ัน 
 คอม 446  คอม 446 คอม 446  กลุ่มสาระฯ คอม 446 คอม 446  ห้อง 
 ง 20244  ง 22102 ง 22102      วิชา 

ศุกร ์ ม.2/3  ม.2/4 ม.2/4  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 คอม 446  คอม 446 คอม 446      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายโกศล  เกิดดี     จ านวน  19 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์   ม.3 ม.3   ม.1 ม.1  ช้ัน 

          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร   ม.1 ม.1   ม.2 ม.2  ช้ัน 
          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

พุธ   ม.6 ม.6  ม.2 ม.2 ลูกเสือ  ช้ัน 
          ห้อง 
       เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี      PLC ม.3 ม.3  ช้ัน 
      กลุ่มสาระฯ    ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

ศุกร ์  ม.6 ม.6 ม.6  ชุมนุม  ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายสุนทร  ท่ังทอง      จ านวน  25 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.5/2 ม.5/2 ม.3 ม.3   ม.1 ม.1  ช้ัน 

          ห้อง 
  โฮมรูม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร  ม.1/4 ม.1 ม.1   ม.2 ม.2  ช้ัน 
  ห้องสมุด        ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ   ม.4/2 ม.4/2  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  PLC เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5/2 ม.5/2 ม.5/2  กลุ่มสาระฯ ม.3 ม.3  ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

ศุกร ์  ม.4/2 ม.4/2 ม.4/2  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวสุชารัตน์  ยาแก้ว      จ านวน  14 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

         PLC วิชา 
จันทร์          ช้ัน 

          ห้อง 
       เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร       ม.2 ม.2  ช้ัน 
          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ   ม.6 ม.6  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
          ห้อง 
 โฮมรูม ศ 21102    PLC   PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/5 ม.1/3    กลุ่มสาระฯ    ช้ัน 
 ห้องสมุด การงาน 3        ห้อง 
 ศ 21102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

ศุกร ์ ม.1/3 ม.6 ม.6 ม.6  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 การงาน 3 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางรัชเกล้า เปรมกมล      จ านวน 17 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์   ม.3 ม.3   ม.1 ม.1  ช้ัน 

          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  โฮมรูม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร   ม.1 ม.1  ม.3/2 ม.2 ม.2  ช้ัน 
      ห้องสมุด    ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ      ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
          ห้อง 
   ศ 21102   PLC เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.1/6   กลุ่มสาระฯ ม.3 ม.3  ช้ัน 
   การงาน 7       ห้อง 
   ศ 21102       วิชา 

ศุกร ์   ม.1/6   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
   การงาน 7       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวณรัฎชา  มณีนิล    จ านวน 18  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   การออกแบบ การออกแบบ  ง 20246   PLC วิชา 
จันทร์   ม.4/1 ม.4/1  ม.3/1    ช้ัน 

   คอม อบจ. คอม อบจ.  คอม อบจ.    ห้อง 
 การออกแบบ การออกแบบ      ง 20246  วิชา 

อังคาร ม.4/3 ม.4/3      ม.3/2  ช้ัน 
 คอม อบจ. คอม อบจ.      คอม อบจ.  ห้อง 
    ง 20246  การออกแบบ การออกแบบ ลูกเสือ  วิชา 

พุธ    ม.3/6  ม.4/2 ม.4/2 เนตรนารี  ช้ัน 
    คอมอิเล็กฯ  คอม อบจ. คอม อบจ.   ห้อง 
 ง 20246 ง 20246    PLC ง 30203 ง 30203 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/4 ม.3/3    กลุ่มสาระฯ ม.6/2 ม.6/2  ช้ัน 
 Resource Resource     คอม อบจ. คอม อบจ.  ห้อง 
 ง 20246  ง 30203 ง 30203  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  วิชา 

ศุกร ์ ม.3/5  ม.6/1 ม.6/1      ช้ัน 
 คอม อบจ.  คอมอิเล็ก คอมอิเล็ก      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางลาวัลย์ ปลื้มใจ   จ านวน 19 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์   ม.3 ม.3   ม.1 ม.1  ช้ัน 

          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร   ม.1 ม.1   ม.2 ม.2  ช้ัน 
          ห้อง 
  ศ 21102 ศ 21102 โฮมรูม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.1/2 ม.1/2 ม.3/4  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
  การงาน 5 การงาน 5 ห้องสมุด      ห้อง 
      PLC เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี      กลุ่มสาระฯ ม.3 ม.3  ช้ัน 
          ห้อง 
   ศ 21102 ศ 21102      วิชา 

ศุกร ์   ม.1/4 ม.1/4  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
   การงาน 5 การงาน 5      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ  จ านวน 32 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ศ 32102 ศ 23102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.5/1 ม.3/1 ม.3 ม.3  PLC ม.1 ม.1  ช้ัน 

 ดนตรี ดนตรี    วิชาการ    ห้อง 
 ศ 23102 ศ 23102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ศ 23102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร ม.3/3 ม.3/2 ม.1 ม.1  ม.3/4 ม.2 ม.2  ช้ัน 
 ดนตรี ดนตรี    ดนตรี    ห้อง 
 ศ 23102  ศ 23102 โฮมรูม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/5 PLC ม.3/6 ม.3/4  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
 ดนตรี กลุ่มสาระฯ ดนตรี ห้องสมุด      ห้อง 
 ศ 32102 ศ 23102  ศ 23102  ศ 23102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.5/2 ม.3/4  ม.3/5  ม.3/2 ม.3 ม.3  ช้ัน 
 ดนตรี ดนตรี  ดนตรี  ดนตรี    ห้อง 
 ศ 23102 ศ 23102 ศ 23102       วิชา 

ศุกร ์ ม.3/1 ม.3/6 ม.3/3   ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 ดนตรี ดนตรี ดนตรี       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นายเฉลยพงษ์  ช่ืนประทุม  จ านวน 26  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.5 ม.5 ม.3 ม.3   ม.1 ม.1  ช้ัน 

          ห้อง 
 ศ 31102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร ม.4/2  ม.1 ม.1   ม.2 ม.2  ช้ัน 
 ศิลปะ 1         ห้อง 
 ศ 31102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

พุธ ม.4/1 PLC ม.4,6 ม.4,6  ม.2 ม.2   ช้ัน 
 ศิลปะ 1 กลุ่มสาระฯ        ห้อง 
 ศ 31102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.4/3 ม.5 ม.5 ม.5   ม.3 ม.3  ช้ัน 
 ศิลปะ 1         ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

ศุกร ์  ม.4,6 ม.4,6 ม.4,6  ชุมนุม  ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ    ครูนาฎศิลป์        จ านวน 29  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ศ 22102 ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ศ 33102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/1 ม.2/2 ม.3 ม.3  ม.6/1 ม.1 ม.1  ช้ัน 

 ศูนย์ไทยทรงด า ศูนย์ไทยทรงด า    ศูนย์ไทยทรงด า    ห้อง 
 ศ 22102 ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 

อังคาร ม.2/4 ม.2/6 ม.1 ม.1  ม.2/3 ม.2 ม.2  ช้ัน 
 ศูนย์ไทยทรงด า ศูนย์ไทยทรงด า    ศูนย์ไทยทรงด า    ห้อง 
   ศ 22102 โฮมรูม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  PLC ม.2/5 ม.3/4  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
  กลุ่มสาระฯ ศูนย์ไทยทรงด า ห้องสมุด      ห้อง 
 ศ 22102   ศ 33102  ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/2   ม.6/2  ม.2/1 ม.3 ม.3  ช้ัน 
 ศูนย์ไทยทรงด า   ศูนย์ไทยทรงด า  ศูนย์ไทยทรงด า    ห้อง 
 ศ 22102 ศ 22102 ศ 22102 ศ 22102      วิชา 

ศุกร ์ ม.2/4 ม.2/5 ม.2/3 ม.2/6  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 ศูนย์ไทยทรงด า ศูนย์ไทยทรงด า ศูนย์ไทยทรงด า ศูนย์ไทยทรงด า      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสิรินาถ  ธารา  จ านวน  21  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

  อ 32202 อ 33202 อ 33202  PLC อ 31102 อ 31102 PLC วิชา 
จันทร์  ม.5/1 ม.6/2 ม.6/1  วิชาการ ม.4/3 ม.4/1  ช้ัน 

  อังกฤษ 1 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1   อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  ห้อง 
 อ 33102 อ 33102 โฮมรูม   อ 31102  อ 32202  วิชา 

อังคาร ม.6/1 ม.6/2 ม.6/1   ม.4/2  ม.5/2  ช้ัน 
 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1 ห้องสมุด   อังกฤษ 1  อังกฤษ 1  ห้อง 
 อ 31102 อ 31102  อ 31102  อ 33102 อ 33102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.4/3 ม.4/2  ม.4/1  ม.6/2 ม.6/1 เนตรนารี  ช้ัน 
 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1  อังกฤษ 1 อังกฤษ 1   ห้อง 
   อ 32202 อ 33202  อ 32202   PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.5/1 ม.6/1  ม.5/2    ช้ัน 
   อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1    ห้อง 
 อ 33202   PLC      วิชา 

ศุกร ์ ม.6/2   กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 อังกฤษ 1         ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ    นางอารีรัตน์  นามเทศ        จ านวน  28 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 อ 22102 อ 22102 อ 22102 อ 22102  2000-1202 อ 22102 อ 22102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/4 ม.2/5 ม.2/2 ม.2/6  ปวช.1 ม.2/1 ม.2/3  ช้ัน 

 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  ห้อง 
 อ 22102  อ 22102 อ 22102  อ 22102  2000-1202  วิชา 

อังคาร ม.2/3  ม.2/4 ม.2/5  ม.2/1  ปวช.1  ช้ัน 
 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5  อังกฤษ 5  ห้อง 
 อ 22102 อ 22102  อ 22102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/2 ม.2/1  ม.2/6  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5      ห้อง 
 2000-1202 อ 22102 อ 22102 2000-1204  โฮมรูม อ 22102 อ 22102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ปวช.1 ม.2/2 ม.2/3 ปวช.2  ม.1/2 ม.2/4 ม.2/5  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  ห้องสมุด อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  ห้อง 
 2000-1204 อ 22102  PLC      วิชา 

ศุกร ์ ปวช.2 ม.2/6  กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5        ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ    นางสาวภัทรพร  กลิ่นอุบล จ านวน 31คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 อ 21102 อ 21102 อ 31202 อ 21102  อ 21102   PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/4 ม.1/6 ม.4/2 ม.1/5  ม.1/1    ช้ัน 

 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  อังกฤษ 4    ห้อง 
 อ 21102 อ 21102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  อ 31202 อ 21102 อ 31202  วิชา 

อังคาร ม.1/3 ม.1/5 ม.1 ม.1  ม.4/3 ม.1/2 ม.4/1  ช้ัน 
 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4    อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  ห้อง 
 อ 32102 อ 21102 อ 21102 อ 21102  อ 21102 อ 21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.5/1,5/2 ม.1/1 ม.1/4 ม.1/2  ม.1/3 ม.1/6 เนตรนารี  ช้ัน 
 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  อังกฤษ 4 อังกฤษ 4   ห้อง 
 อ 31202 อ 31202 อ 31202 อ 21102  อ 21102 อ 21102 อ 21102 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.1/2  ม.1/6 ม.1/3 ม.1/5  ช้ัน 
 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  ห้อง 
 อ 32102 อ 21102 อ 21102 PLC      วิชา 

ศุกร ์ ม.5/1,5/2 ม.1/4 ม.1/1 กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 โฮมรูม 1/3      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ    Mrs. Jogen Mosne Bingco    จ านวน  25 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ PLC วิชา 
จันทร์ ม.6/2  ม.1/1   ม.1/3 ม.3/2 ม.3/1  ช้ัน 

 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2   อังกฤษ 2 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  วิชา 

อังคาร ม.1/5  ม.3/5 ม.4/2  ม.4/1 ม.1/6 ม.3/4  ช้ัน 
 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  วิชา 

พุธ ม.2/1  ม.2/6 ม.2/4  ปวช.2-3 ม.3/3 ม.6/1  ช้ัน 
 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/5 ม.4/3 ม.1/2   ม.1/4  ม.5/1-5/2  ช้ัน 
 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2   อังกฤษ 2  อังกฤษ 2  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ      วิชา 

ศุกร ์ ม.3/6 ม.2/3  ม.2/2    ประชุม  ช้ัน 
 อังกฤษ 2 อังกฤษ 2  อังกฤษ 2      ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวศิโรรัตน์  นาคเพชร   จ านวน 25 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 อ 23102 อ 23102    อ 23102 อ 23102 อ 23102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/5 ม.3/3    ม.3/4 ม.3/1 ม.3/2  ช้ัน 

 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3    อังกฤษ 3 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  ห้อง 
 อ 23102 2000-1219  อ 23102  อ 23102 อ 23102 อ 23102  วิชา 

อังคาร ม.3/4 ปวช.3  ม.3/5  ม.3/6 ม.3/2 ม.3/1  ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  อังกฤษ 3  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  ห้อง 
 อ 23102 อ 23102    อ 23102 อ 23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/2 ม.3/1    ม.3/3 ม.3/5 เนตรนารี  ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3    อังกฤษ 3 อังกฤษ 3   ห้อง 
  อ 23102 อ 23102 อ 23102  2000-1219 อ 23202 อ 23202 PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.3/6 ม.3/4 ม.3/3  ปวช.3 ม.3 ม.3  ช้ัน 
  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  อังกฤษ 3    ห้อง 
 โฮมรูม  อ 23102 PLC      วิชา 

ศุกร ์ ม.4/2  ม.3/6 กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 ห้องสมุด  อังกฤษ 3       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวธนรัตน์   ปิ่นศิริ    จ านวน 23 คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 จ 23102 จ 23102    จ 23102   PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/3 ม.3/4    ม.3/2 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ช้ัน 

 จีน 2 จีน 2    จีน 2 ม.1 ม.1  ห้อง 
  จ 23102     จ 33102   วิชา 

อังคาร  ม.3/5 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   ม.6/1   ช้ัน 
  จีน 2 ม.1 ม.1   จีน 2   ห้อง 
  จ 23102 จ 23102 จ 33102  จ 23102 จ 33102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.3/6 ม.3/4 ม.6/1  ม.3/1 ม.6/2 เนตรนารี  ช้ัน 
  จีน 2 จีน 2 จีน 2  จีน 2 จีน 2   ห้อง 
 จ 33102  จ 23102 จ 23102  จ 23102   PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.6/2  ม.3/3 ม.3/6  ม.3/5    ช้ัน 
 จีน 2  จีน 2 จีน 2  จีน 2    ห้อง 
 จ 23102  จ 23102 PLC      วิชา 

ศุกร ์ ม.3/2  ม.3/1 กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
 จีน 2  จีน 2       ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางสาวอุไรรัตน์  ขวัญดี   จ านวน 19  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 จ 22102 จ 22102  จ 22102  จ 22102   PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/2 ม.2/6  ม.2/1  ม.2/3    ช้ัน 

 จีน 1 จีน 1  จีน 1  จีน 1    ห้อง 
   จ 22102 จ 22102  จ 22102 จ 32102 จ 32102  วิชา 

อังคาร   ม.2/5 ม.2/4  ม.2/2 ม.5/2 ม.5/1  ช้ัน 
   จีน 1 จีน 1  จีน 1 จีน 1 จีน 1  ห้อง 
 จ 22102  จ 22102 จ 22102    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/5  ม.2/4 ม.2/3    เนตรนารี  ช้ัน 
 จีน 1  จีน 1 จีน 1      ห้อง 
 จ 22102 จ 22102  จ 32102   จ 32102  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/6 ม.2/1  ม.5/1   ม.5/2   ช้ัน 
 จีน 1 จีน 1  จีน 1   จีน 1   ห้อง 
    PLC      วิชา 

ศุกร ์    กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม แนะแนว ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางรัชนู  ศันเสนียกุล   จ านวน  32  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

 2200-1005 2200-1005 2201-2104 2201-2104   2201-2008 2201-2008 PLC วิชา 
จันทร์ ปวช.1 ปวช.1 ปวช.3 ปวช.3   ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 

 ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1   ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ห้อง 
 2201-2003 2201-2003 2201-2008 2201-2008  2200-1003 2200-1003 2201-2102  วิชา 

อังคาร ปวช.2 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3  ปวช.1 ปวช.1 ปวช.2  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 3  ห้อง 
 2201-2008 2201-2008 2201-2102 2201-2102  PLC 2201-2104 2201-2104  วิชา 

พุธ ปวช.3 ปวช.3 ปวช.2 ปวช.2  กลุ่มสาระ ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 
 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ห้อง 
 2201-2102 2201-2003 2201-2003 2200-1003  2200-1005 2000-2006 2000-2006 PLC วิชา 

พฤหัสบดี ปวช.2 ปวช.2 ปวช.2 ปวช.1  ปวช.1 ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 2  ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ห้อง 
 2201-8503 2201-8503 2201-8503 2201-8503  2201-8503 2201-8503   วิชา 

ศุกร ์ ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3  ปวช.3 ปวช.3 ประชุม  ช้ัน 
 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1   ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

ตารางสอนครู   ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา   2561 
ช่ือ นางวรรณา  หงษ์ทอง  จ านวน 23  คาบ 

 
วัน คาบท่ี1 

8.15-9.15 
คาบท่ี2 

9.15-10.15 
คาบท่ี3 

10.15-11.15 
คาบท่ี4 

11.15-12.15 
คาบท่ี5 

12.15-13.00 
คาบท่ี6 

13.00-14.00 
คาบท่ี7 

14.00-15.00 
คาบท่ี8 

15.00-16.00 
คาบท่ี 9 

16.00-16.40 
 

   2201-2004 2201-2004  2201-2101 2200-1007 2200-1007 PLC วิชา 
จันทร์   ปวช.2 ปวช.2  ปวช.2 ปวช.1 ปวช.1  ช้ัน 

   ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ธุรกิจ 3 พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด  ห้อง 
   2001-1002 2001-1002  2200-2101 2200-2101   วิชา 

อังคาร   ปวช.1 ปวช.1  ปวช.2 ปวช.2   ช้ัน 
   ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2  ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   ห้อง 
 2201-2004 2201-2004    PLC 2000-2002 2000-2002  วิชา 

พุธ ปวช.2 ปวช.2    กลุ่มสาระ ปวช.1 ปวช.1  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3     ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2  ห้อง 
  2001-1004 2001-1004   2201-2006 2000-2004 2000-2004 PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ปวช.1 ปวช.1   ปวช.2 ปวช.2 ปวช.2  ช้ัน 
  ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2   ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ห้อง 
 2001-1004 2201-2006 2201-2006   2200-1007 2200-1007   วิชา 

ศุกร ์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.2   ปวช.1 ปวช.1 ประชุม  ช้ัน 
 ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด   ห้อง 

 



 
 

 (นายสาโรช  ระหว่างบ้าน) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
  

 


