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ตารางการจัดการเรียนรู ้
 

ภาคเรียนที่  ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 

งานวิชาการ 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ต าบลบางเดือน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ครูประจ าชั้น  นายกัมพล  ชูหว่าง , นายจารุกิตติ์  ช่องสมบัติ , นางสาวอรอนงค์  ยิ้มอ่อน 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
วิทยำศำสตร์2 

ครูเสกสรร 
ศิลปศึกษำ 2 
ครูคุณัญญำ 

 
 
 
 
 

พัก 

กลาง 

วัน 

ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

สังคมศึกษำ2 
ครูสุวิทย์ 

Engสื่อสำร 
ครูฮำลีซำ 

สุขศึกษำ 2 
ครูจำรุกิตติ์ 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครปูระจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์2 

ครูณัฐวุฒิ 
มัลติมีเดีย 
ครูเสกสรร 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูละออง 

ซ่อมเสริม 
ครูจำรุกิตติ์ 

ประวัติศำสตร์2 
ครูพรพรรณ 

พลศึกษำ 2 
ครูจำรุกิตติ์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

คณิตศำสตร์2 
ครูณัฐวุฒิ 

สังคมศึกษำ2 
ครูสุวิทย์ 

วิทยำศำสตร์2 
ครเูสกสรร 

Engสื่อสำร 
ครูฮำลีซำ 

ฟุตซอล 
จำรุกิตติ์ 

ICT 
ครูเสกสรร 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์2 

ครูณัฐวุฒิ 
ผักเพ่ือชีวิต 
ครูมนตรี 

สังคมศึกษำ2 
ครูสุวิทย์ 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูฮำลีซำ 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
กำรออกแบบ 
ครูเสกสรร 

ภำษำอังกฤษ2 
ครลูะออง 

จริยธรรม 
ครูสุวิทย์ 

ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

วิทยำศำสตร์2 
ครูเสกสรร 

รักกำรอ่ำน 
ครูอรอนงค์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูมนตรี 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     ................................................................... ...................... 
 

 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ครูประจ าชั้น นายสุวิทย์  ธิปัตย์ , นางสาวคุณัญญา  คงสนอง  

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ4 

ครูสุวิทย์ 
วิทยำศำสตร์4 

ครูวรำรัตน์ 

Engอ่ำนเขียน 

ครูละออง 
 
 
 

พัก 
กลาง 
วัน 

พลศึกษำ 4 
ครูจำรุกิตติ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูมนตรี 

คณิตศำสตร์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

ภำษำอังกฤษ4 
ครูฮำลีซำ 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
ภำษำไทย4 
ครูจิรพร 

วิทยำศำสตร์4 
ครูวรำรัตน์ 

คลินิกวิทย์ 
ครูอรอนงค์ 

ซ่อมเสริม 
ครูสุวิทย์ 

ภำษำอังกฤษ4 
ครูฮำลีซำ 

มัลติมีเดีย 
ครูเสกสรร 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์ 4 

ครูณัฐวุฒิ 
วิทยำศำสตร์4 

ครูวรำรัตน์ 
ภำษำไทย4 
ครูจิรพร 

สังคมศึกษำ4 
ครูสุวิทย์ 

สุขศึกษำ 4 
ครูจำรุกิตติ์ 

ประวัติศำสตร์4 
ครูพรพรรณ 

ซ่อมเสริม ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
ศิลปศึกษำ 4 
ครูคุณัญญำ 

คณิตศำสตร์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

Engอ่ำนเขียน 

ครูละออง 
ต้ำนทุตริต 
ครูคุณัญญำ 

กำรออกแบบฯ 
ครูเสกสรร 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ4 

ครูสุวิทย์ 
ICT 

ครูเสกสรร 
ภำษำไทย4 
ครูจิรพร 

Engอ่ำนเขียน 

ครูละออง 
แนะแนว 

ครูประจ ำชั้น 
บำสเกตบอล 
ครูจำรุกิตติ์ 

รักกำรอ่ำน 
ครปูระจ ำชั้น 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ครูประจ าชั้น นายมนตรี สาระเทพ , นางละออง ใกล้คีรี 

 
คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์6 

ครูกัมพล 
กำรงำนอำชีพ6 

ครูมนตรี 

พัก 
กลาง 
วัน 

สังคมศึกษำ 6 
ครูสุวิทย์ 

แบดมินตัน 
ครูจำรุกิตติ์ 

เสริมควำมรู้ 
ภำษำไทย 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
วิทยำศำสตร์6 
ครูวรำรัตน์ 

สังคมศึกษำ 6 
ครูสุวิทย์ 

ภำษำอังกฤษ6 
ครูละออง 

พลศึกษำ 6 
ครูจำรุกิตติ์ 

ICT 
ครูเสกสรร 

เสริมควำมรู้ 
ภำษำอังกฤษ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์6 

ครูกัมพล 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

ครูมนตรี 
ภำษำไทย 6 

ครูจิรพร 
กำรออกแบบฯ 

ครูเสกสรร 
วิทยำศำสตร์6 
ครูวรำรัตน์ 

ศิลปะ 6 
ครูคุณัญญำ 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
วิทยำศำสตร์6 
ครูวรำรัตน์ 

Engในชีวิตประจ ำวัน 

ครฮูำลีซำ 
สังคมศึกษำ 6 

ครูสุวิทย์ 
แนะแนว 

ครูประจ ำชั้น 
ประวัติศำสตร์6 

ครูสุวิทย์ 
ภำษำไทย 6 

ครูจิรพร 
เสริมควำมรู้ 
วิทยำศำสตร์ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำอังกฤษ6 

ครลูะออง 
สุขศึกษำ 6 
ครูจำรุกิตติ์ 

คณิตศำสตร์6 
ครูกัมพล 

เปตอง 
ครูจำรุกิตติ์ 

ภำษำไทย 6 
ครูจิรพร 

เสริมควำมรู้ 
คณิตศำสตร์ 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 

ครูประจ าชั้น นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง , นางสาวพรพรรณ  แก้วสุกศรี 
 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

สังคมศึกษำ2 
ครูพรพรรณ 

ฟิสิกส์ 2 
ครูณัฐวุฒิ 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูฮำลีซำ 

พัก 
กลาง 
วัน 

เคมี 2 
ครูอรอนงค์ 

คณิตศำสตร์2 
ครูกัมพล 

ศิลปะ 2 
ครูคุณัญญำ 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 

ครูอรอนงค์ 
คณิตฯเสริม 2 

ครูกัมพล 
ฟิสิกส์ 2 
ครูณัฐวุฒิ 

ประวัติศำสตร์2 
ครูสุวิทย์ 

กำรจัดสวน 
ครูมนตรี 

ชีววิทยำ 2 
ครูวรำรัตน์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 

ครูอรอนงค์ 
ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

ชีววิทยำ 2 
ครูวรำรัตน์ 

เคมี 2 
ครูอรอนงค์ 

คณิตฯเสริม 2 
ครูกัมพล 

รักกำรอ่ำน 
ครปูระจ ำชั้น 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์2 

ครูกัมพล 
สังคมศึกษำ2 
ครูพรพรรณ 

ICT 
ครูเสกสรร 

สุขฯและพลฯ2 
ครูจำรุกิตติ์ 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูฮำลีซำ 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
เคมี 2 

ครูอรอนงค์ 
คณิตฯเสริม 2 

ครูกัมพล 
ชีววิทยำ 2 
ครูวรำรัตน์ 

ฟิสิกส์ 2 
ครูณัฐวุฒ ิ

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

วิทยำกำรค ำนวณ 
ครูเสกสรร 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

ฃ 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 (แผนการเรียน ศิลป-์ค านวณ) 
ครูประจ าชั้น นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง , นางสาวพรพรรณ  แก้วสุกศรี 

 
คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

สังคมศึกษำ2 
ครูพรพรรณ 

กำรพูด 
ครูจิรพร 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูฮำลีซำ 

พัก 
กลาง 
วัน 

Engท่องเที่ยว 
ครูละออง 

คณิตศำสตร์2 
ครูกัมพล 

ศิลปะ2 
ครูคุณัญญำ 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 

ครูอรอนงค์ 
คณิตฯเสริม 2 

ครูกัมพล 
ซ่อมเสริม 
ครูวรำรัตน์ 

ประวัติศำสตร์2 
ครูสุวิทย์ 

กำรจัดสวน 
ครูมนตรี 

กำรพูด 
ครูจิรพร 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 

ครูอรอนงค์ 
ภำษำไทย2 
ครูจิรพร 

Engท่องเที่ยว 
ครูละออง 

เคมี 2 
ครูอรอนงค์ 

คณิตฯเสริม2 
ครูกัมพล 

รักกำรอ่ำน 
ครปูระจ ำชั้น 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
คณิตศำสตร์2 

ครูกัมพล 
สังคมศึกษำ2 
ครูพรพรรณ 

ICT 
ครูเสกสรร 

สุขฯและพลฯ2 
ครูจำรุกิตติ์ 

ภำษำอังกฤษ2 
ครูฮำลีซำ 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ 
 

ครูประจ ำชั้น 
ภูมิศำสตรเ์ศรษฐกิจ 

ครูพรพรรณ 
คณิตฯเสริม 2 

ครูกัมพล 
ออกแบบศิลป์ 
ครูคุณัญญำ 

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

วิทยำกำรค ำนวณ 
ครูเสกสรร 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     ................................................................................ ......... 
 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 
ครูประจ าขั้น  นายณัฐวุฒิ สุกหอม , นางสาวฮาลีซา  มาสกุล 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำอังกฤษ4 

ครูฮำลีซำ 
ภำษำไทย 4 

ครูจิรพร 
ชีววิทยำ 4 
ครูวรำรัตน์ 

เคมี 4 
ครูอรอนงค์ 

พัก 
กลาง 
วัน 

กำรออกแบบฯ 
ครูเสกสรร 

สังคมศึกษำ 4 
ครูพรพรรณ 

ห้องสมุด 
ครูจิรพร 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
คณิตฯเสริม 4 

ครูกัมพล 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ประวัติศำสตร์4 
ครพูรพรรณ 

ภำษำไทย 4 
ครูจิรพร 

รักกำรอ่ำน 
ครูณัฐวุฒิ 

ฟิสิกส์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

เคมี 4 
ครูอรอนงค์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ 4 
ครูพรพรรณ 

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ฟิสิกส์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครูมนตรี 

คณิตฯเสริม4 
ครูกัมพล 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
ภำษำไทย 4 

ครูจิรพร 
ชีววิทยำ 4 
ครูวรำรัตน์ 

เคมี 4 
ครูอรอนงค์ 

Engรอบรู้ 
ครูละออง 

ศิลปะ 4 
ครูคุณัญญำ 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
คณิตฯเสริม4 

ครูกัมพล 
ฟิสิกส์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ภำษำอังกฤษ4 
ครูฮำลีซำ 

ซ่อมเสริม 
ครูประจ ำชั้น 

Engรอบรู้ 
ครูละออง 

สุขฯและพลฯ4 
ครูจำรุกิตติ์ 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 (แผนการเรียน ศิลป์ – ค านวณ) 
ครูประจ าชั้น นายณัฐวุฒิ สุกหอม , นางสาวฮาลีซา  มาสกุล 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน   เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำอังกฤษ4 

ครูฮำลีซำ 
ภำษำไทย 4 

ครูจิรพร 
กฎหมำยฯ 
ครูพรพรรณ 

กำรอ่ำนวรรณกรรม 

ครูจิรพร 

พัก 
กลาง 
วัน 

กำรออกแบบฯ 
ครูเสกสรร 

สังคมศึกษำ 4 
ครูพรพรรณ 

ห้องสมุด 
ครูจิรพร 

กำรคิด/ 
กำรท ำงำน 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
คณิตฯเสริม 4 

ครูกัมพล 
วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ประวัติศำสตร์4 
ครพูรพรรณ 

ภำษำไทย 4 
ครูจิรพร 

รักกำรอ่ำน 
ครูณัฐวุฒิ 

ออกแบบศิลป์ 
ครูคุณัญญำ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ 4 
ครูพรพรรณ 

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ซ่อมเสริม แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครูมนตรี 

คณิตฯเสริม4 
ครูกัมพล 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครปูระจ ำชั้น 
ภำษำไทย 4 

ครูจิรพร 
นันทนำกำร 
ครูจำรุกิตติ์ 

กำรอ่ำนวรรณกรรม 

ครูจิรพร 
Engรอบรู้ 
ครูละออง 

ศิลปะ 4 
ครูคุณัญญำ 

อบรมสุดสัปดำห์ 

ศุกร์ 
 

ครูประจ ำชั้น 
คณิตฯเสริม4 

ครูกัมพล 
กฎหมำยฯ 
ครูพรพรรณ 

วิทย์ฯกำย(เคมี) 
ครูอรอนงค์ 

ภำษำอังกฤษ4 
ครูฮำลีซำ 

ซ่อมเสริม 
ครูประจ ำชั้น 

Engรอบรู้ 
ครูละออง 

สุขฯและพลฯ4 
ครูจำรุกิตติ์ 

สุนทรียภำพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 
ครูประจ าชั้น ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก , นางจิรพร พลก าเหนิด 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำอังกฤษ6 

ครลูะออง 
เคมี 6 

ครูอรอนงค์ 
ฟิสิกส์ 6 
ครูณัฐวุฒิ 

คณิตศำสตร์6 
ครูกัมพล 

พัก 
กลาง 
วัน 

ห้องสมุด 
ครูจิรพร 

ภำษำไทย 6 
ครูจิรพร 

เสริมควำมรู้ 
วิทยำศำสตร์ 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

ศิลปะ 6 
ครูคุณัญญำ 

ฟิสิกส์ 6 
ครูณัฐวุฒิ 

คณิตศำสตร์6 
ครูกัมพล 

เคมี 6 
ครูอรอนงค์ 

เสริมควำมรู้ 
คณิตศำสตร์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

คณิตฯเสริม6 
ครูกัมพล 

สุขฯและพลฯ6 
ครูจำรุกิตติ์ 

ภำษำไทย 6 
ครูจิรพร 

ชีววิทยำ 6 
ครูวรำรัตน์ 

เสริมควำมรู้ 
ภำษำอังกฤษ 

สำธำรณประโยชน์ 

/นศท. 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
เคมี 6 

ครูอรอนงค์ 
คณิตฯเสริม6 

ครูกัมพล 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

วิทยำกำรค ำนวณ 
ครูเสกสรร 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

Engศึกษำต่อ 

ครูฮำลีซำ 
เสริมควำมรู้ 
สังคมศึกษำ 

ศุกร์ ครูประจ ำชั้น 
ชีววิทยำ 6 
ครูวรำรัตน์ 

ฟิสิกส์ 6 
ครูณัฐวุฒิ 

ICT 
ครูเสกสรร 

คณิตฯเสริม 6 
ครูกัมพล 

Engศึกษำต่อ 

ครูฮำลีซำ 
เสริมควำมรู้ 
ภำษำไทย 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2565 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (แผนการเรียน ศิลป์-ค านวณ) 
ครูประจ าชั้น  ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก , นางจิรพร พลก าเหนิด 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจ ำชั้น 
ภำษำอังกฤษ6 

ครลูะออง 
นันทนำกำร 
ครูจำรุกิตติ์ 

คณิตศำสตร์6 
ครูกัมพล 

พัก 
กลาง 
วัน 

ห้องสมุด 
ครูจิรพร 

ภำษำไทย 6 
ครูจิรพร 

เสริมควำมรู้ 
วิทยำศำสตร์ 

อังคาร ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

ศิลปะ 6 
ครูคุณัญญำ 

ซ่อมเสริม คณิตศำสตร์6 
ครูกัมพล 

หลักภำษำไทย 
ครูจิรพร 

เสริมควำมรู้ 
คณิตศำสตร์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจ ำชั้น 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

คณิตฯเสริม6 
ครูกัมพล 

สุขฯและพลฯ6 

ครูจำรุกิตติ์ 
ภำษำไทย 6 

ครจูิรพร 
จริยธรรม 
ครูสุวิทย์ 

เสริมควำมรู้ 
ภำษำอังกฤษ 

ลูกเสือ 
/เนตรนำรี 

พฤหัสบดี ครูประจ ำชั้น 
เหตุกำรณ์ปัจจบุัน 

ครูสุวิทย์ 
คณิตฯเสริม6 

ครูกัมพล 
สังคมศึกษำ6 
ครูพรพรรณ 

วิทยำกำรค ำนวณ 
ครูเสกสรร 

แนะแนว 
ครูประจ ำชั้น 

Engศึกษำต่อ 

ครูฮำลีซำ 
เสริมควำมรู้ 
สังคมศึกษำ 

ศุกร์ 
 

ครูประจ ำชั้น 
หลักภำษำไทย 

ครูจิรพร 

เหตุกำรณ์ปัจจบุัน 

ครูสุวิทย์ 
โครงงำนอำชีพ 

ครูมนตรี 
คณิตฯเสริม 6 

ครูกัมพล 

Engศึกษำต่อ 

ครูฮำลีซำ 
เสริมควำมรู้ 
ภำษำไทย 

 

หมายเหตุ      
                     .......................................................... ............................... 
 

 
 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นำยปฏิวัติ  เหล่ำพรำหมณ์ ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นำงสำววรำรัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 


