
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

อังกฤษพืน้ฐาน คณิต เพิ่มเติม 2 ประวัติศาสตร์2 ภาษาไทย สนทนาอังกฤษ 2 โฮมรูม 

อ21102 ค21202 ส21104 ท21102 อ21202 หน้าที่พลเมือง

ครูศิริวัฒน์ ครูกมลทิพย์ ครูประยุทธ ครูทัศนีย์ ครูต่างชาติ โครงงานคุณธรรม

วิทยาการค านวณ 1 เสริมวทิยาการค านวณ 1 คณิตศาสตร์ 2 อังกฤษพืน้ฐาน สังคมศึกษา

ว21191 ว21291 ค21102 อ21102 ส21103

ครูสุวิมล ครูสุวิมล ครูธนกฤษ ครูศิริวัฒน์ ครูประยุทธ

สุขศึกษา ภาษาไทย คณิต เพิ่มเติม 2 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

พ.21103 ท21102 ค21202 จ21202 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูณัฐพงษ์ ครูทัศนีย์ ครูกมลทิพย์ ครูศิรินภา สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 2 อังกฤษพืน้ฐาน แนะแนว ภาษาไทย พลศึกษา

ท21102 ค21102 อ21102 ท21102 พ.21104

ครูทัศนีย์ ครูธนกฤษ ครูศิริวัฒน์ ครูนลินรัตน์ ครูทัศนีย์ ครูณัฐพงษ์

วิทยาศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 อบรม P L C

ว21102 ค21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูอังค์สุมาริน ครูธนกฤษ      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

อังคาร

ครูสมเกียรติ/ครูเมธาวี

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

การงานอาชีพ 2

ง21102

สังคมศึกษา 2

ส21103

ศิลปศึกษา 2

ศ21102

ครูละเอียด

วิทยาศาสตร์ 2

ว21102

ครูอังค์สุมาริน

ครูประยุทธ

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 2 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 โฮมรูม 

ท21102 ค21102 จ21202 หน้าที่พลเมือง

ครูทัศนีย์ ครูธนกฤษ ครูศิรินภา โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 เสริมวทิยาการค านวณ 1 วิทยาการค านวณ 1 พลศึกษา

อ21102 ค21102 ว21291 ว21191 พ.21104

ครูศิริวัฒน์ ครูธนกฤษ ครูสุวิมล ครูสุวิมล ครูณัฐพงษ์

ประวัติศาสตร์2 คณิตศาสตร์ 2 สุขศึกษา แนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี

ส21104 ค21102 พ.21103 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูประยุทธ ครูธนกฤษ ครูณัฐพงษ์ ครูนลินรัตน์ สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ คณิต เพิ่มเติม 2 ภาษาไทย สังคมศึกษา 2 สนทนาอังกฤษ 2

อ21102 ค21202 ท21102 ส21103 อ21202

ครูศิริวัฒน์ ครูกมลทิพย์ ครูทัศนีย์ ครูประยุทธ ครูต่างชาติ

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2 ภาษาไทย อบรม P L C

อ21102 ว21102 ค21202 ท21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูศิริวัฒน์ ครูอังสุนีย์ ครูกมลทิพย์ ครูทัศนีย์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ครูอังสุนีย์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

วิทยาศาสตร์ 2

ว21102

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

จันทร์

พฤหัสบดี

ศุกร์

การงานอาชีพ 2

ง21102

สังคมศึกษา 2

ส21103

ครูประยุทธ

ศิลปศึกษา 2

ศ21102

ครูสมเกียรติ/ครูเมธาวี

ครูละเอียด

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 2  วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ 1 ประวัติศาสตร์2 โฮมรูม 

ท21102 ค21102 ว21191 ว21291 ส21104 หน้าที่พลเมือง

ครูทัศนีย์ ครูธนกฤษ ครูธัญญภัสร์ ครูธัญญภัสร์ ครูประยุทธ โครงงานคุณธรรม

ภาษาจีน2 สังคมศึกษา 2 ภาษาอังกฤษ คณิต เพิ่มเติม 2 พลศึกษา

จ21202 ส21103 อ21102 ค21202 พ.21104

ครูศิรินภา ครูประยุทธ ครูศิริวัฒน์ ครูกมลทิพย์ ครูณัฐพงษ์

ภาษาอังกฤษ แนะแนว คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

อ21102 ค21102 ท21102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูศิริวัฒน์ ครูนลินรัตน์ ครูธนกฤษ ครูทัศนีย์ สร้างสรรค์สังคม

สนทนาอังกฤษ 2 คณิต เพิ่มเติม 2 สุขศึกษา

อ21202 ค21202 พ.21103

ครูต่างชาติ ครูกมลทิพย์ ครูณัฐพงษ์

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 อบรม P L C

ท21102 ว21102 อ21102 ค21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูทัศนีย์ ครูอังค์สุมาริน ครูศิริวัฒน์ ครูธนกฤษ      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

ศิลปศึกษา 2

ศ21102

จันทร์

พัก
รับ
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ัน

พุธ

สังคมศึกษา 2

ส21103

ครูประยุทธ

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ศุกร์

ว21102

ครูอังค์สุมาริน

ง21102

ครูสมเกียรติ/ครูเมธาวี

วิทยาศาสตร์ 2 การงานอาชีพ 2

พฤหัสบดี

ครูละเอียด

อังคาร



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 2 สนทนาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ภาษาไทย โฮมรูม 

ค21102 อ21202 อ21102 พ.21103 ท21102 หน้าที่พลเมือง

ครูธนกฤษ ครูต่างชาติ ครูศิริวัฒน์ ครูณัฐพงษ์ ครูทัศนีย์ โครงงานคุณธรรม

พลศึกษา ภาษาจีน2 คณิต เพิ่มเติม 2

พ.21104 จ21201 ค21202

ครูณัฐพงษ์ ครูศิรินภา ครูธนกฤษ

ประวัติศาสตร์2 คณิตศาสตร์ 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

ส21104 ค21102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูประยุทธ ครูธนกฤต สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย  วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ 1 สังคมศึกษา 2 อังกฤษพืน้ฐาน แนะแนว

ค21102 ท21102 ว21191 ว21291 ส21103 อ21102

ครูธนกฤษ ครูทัศนีย์ ครูธัญญภัสร์ ครูธัญญภัสร์ ครูประยุทธ ครูศิริวัฒน์ ครูนลินรัตน์

คณิต เพิ่มเติม 2 อังกฤษพืน้ฐาน ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อบรม P L C

ค21202 อ21102 ท21102 ว21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูธนกฤษ ครูศิริวัฒน์ ครูทัศนีย์ ครูอังสุนีย์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

การงานอาชีพ 2

ง21102

ครูเมธาวี

ส21103

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

ครูประยุทธ

จันทร์

พัก
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อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ศิลปศึกษา 2

ศ21102

ครูละเอียด

วิทยาศาสตร์

ว21102

ครูอังสุนีย์

สังคมศึกษา 2

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย สนทนาอังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์ 2 อังกฤษพืน้ฐาน โฮมรูม 

ค21102 ท21102 อ21202 ว21102 อ21101 หน้าที่พลเมือง

ครูธนกฤษ ครูทัศนีย์ ครูต่างชาติ ครูอังค์สุมาริน ครูศิริวัฒน์ โครงงานคุณธรรม

สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย 

พ.21103 อ21102 ค21102 ท21102

ครูณัฐพงษ์ ครูศิริวัฒน์ ครูธนกฤษ ครูทัศนีย์

คณิตศาสตร์ 2 ประวัติศาสตร์2 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค21102 ส21104 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูธนกฤษ ครูประยุทธ สร้างสรรค์สังคม

สังคมศึกษา 2 ภาษาจีน2 แนะแนว อังกฤษพืน้ฐาน พลศึกษา ภาษาไทย 

ส21103 จ21201 อ21101 พ.21104 ท21102

ครูประยุทธ ครูศิรินภา ครูนลินรัตน์ ครูศิริวัฒน์ ครูณัฐพงษ์ ครูทศันยี์

 วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ 1 อบรม P L C

ว21191 ว21291 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูธัญญภัสร์ ครูธัญญภัสร์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

วิทยาศาสตร์ 2

ว21102

ครูอังค์สุมาริน

สังคมศึกษา 2

ส21103

ครูประยุทธ

จันทร์

ศิลปศึกษา 2

ศ21102

ครูละเอียด

การงานอาชีพ 2

ง21102

ครูเมธาวี

คณิต เพิ่มเติม 2

ค21202

ครูธนกฤษ

พัก
รับ
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ัน

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้









คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์4 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษา โฮมรูม 

อ22102 ว22102 อ22102 ท22102 พ.22103 หนา้ที่พลเมอืง

ครูอ าพันธ์ ครูปิยรัตน์ ครูอ าพันธ์ ครูกมลภัทร ครูภูมิสิทธิ์ โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 อังกฤษ ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา4 พลศึกษา

ท22102 ค22102 อ22102 ส22103 พ.22104

ครูกมลภัทร ครูนงนุช ครูต่างชาติ ครูอ าพันธ์ ครูพราวพร ครูภมูิสิทธิ์

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพญ็

สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์กบัความงาม ประวัติศาสตร์4 คอมพิวเตอร์7

ท22102 ค22102 ว22202 ส22104 ง 20207

ครูกมลภัทร ครูนงนุช ครูอังสุนีย์ ครูปะรยุทธ ครูสุระกิตย์

แนะแนว คณิตศาสตร์ 4 อบรม P L C
ค22102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูสมกร ครูนงนุช      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

วิทยาศาสตร์4

ว22102

ครูปิยรัตน์

สังคมศึกษา4

ส22103

ง22102

ครูรุ่งโรจน/์ครูเมธาวี

ศิลปศึกษา 

ศ22102

ครูศักรินทร์

ครูพราวพร

การงานอาชีพ 4

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

ครูธัญญภัสร์

I22202

คณิตเพิม่เติม 4

ค22202

ครูกิตติยา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์4 โฮมรูม 

ท22102 อ22102 ว22102 หนา้ที่พลเมอืง

ครูกมลภัทร ครูอ าพันธ์ ครูปิยรัตน์ โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย

ค22102 อ22102 พ.22103 พ.22104 ท22102

ครูนงนุช ครูอ าพันธ์ ครูภูมิสิทธิ์ ครูภูมิสิทธิ์ ครูกมลภัทร

คณิตศาสตร์ 4 แนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี

ค22102 ชุมนุม นศท./บ าเพญ็

ครูนงนุช ครูสมกร สร้างสรรค์สังคม

วทิยาศาตร์กับความงาม ประวัติศาสตร์4 ภาษาไทย คอมพิวเตอร์7

ว20204 ส22104 ท22102 ง 20207

ครูอังสุนีย์ ครูปะรยุทธ ครูกมลภัทร ครูสุระกิตย์

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา4 คณิตศาสตร์ 4 อังกฤษ ฟัง-พูด อบรม P L C

อ22102 ส22103 ค22102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูอ าพันธ์ ครูพราวพร ครูนงนุช ครูต่างชาติ      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

จันทร์

อังคาร

พุธ

ศ22102

ครูศักรินทร์

คณิตเพิม่เติม 4

ค22202

ครูนงนุช

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

ว22102

ครูปิยรัตน์

ศุกร์

พฤหัสบดี

การงานอาชีพ 4

ง22102

ครูรุ่งโรจน/์ครูเมธาวี

ศิลปศึกษา 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

วิทยาศาสตร์4

I22202

ครูธัญญภัสร์

ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้

สังคมศึกษา4

ส22103

ครูพราวพร



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

จีนพืน้ฐาน 4 คณิตศาสตร์ 4 ภาษาไทย อังกฤษพืน้ฐาน วิทยาศาสตร์4 โฮมรูม 

จ20204 ค22102 ท22102 อ22102 ว22102 หนา้ที่พลเมอืง

ครูพิเชฎฐ์ ครูนงนุช ครูกมลภัทร ครูอ าพันธ์ ครูปิยรัตน์ โครงงานคุณธรรม

อังกฤษพืน้ฐาน สังคมศึกษา4 ฟัง-พูด อังกฤษ ภาษาไทย

อ22102 ส22103 อ22202 ท22102

ครูอ าพันธ์ ครูพราว ครูต่างชาติ ครูกมลภัทร

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ท22102 ค22102 ชุมนุม นศท./บ าเพญ็

ครูกมลภัทร ครูนงนุช สร้างสรรค์สังคม

อังกฤษพืน้ฐาน พลศึกษา ประวัติศาสตร์4 สุขศึกษา

อ22102 พ.22104 ส22104 พ.22103

ครูอ าพันธ์ ครูภูมิสิทธิ์ ครูปะรยุทธ ครูภูมิสิทธิ์

แนะแนว คณิตศาสตร์ 4 อบรม P L C

ค22102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูสมกร ครูนงนุช      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คอมพิวเตอร์ 4

ง20204

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

พฤหัสบดี

ศุกร์

พุธ

วิทยาศาสตร์4

ว22102

ครูปิยรัตน์

ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้

ครูสุระกิตย์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

ครูพราว

ส22103

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202

ครูธัญญภัสร์

การงานอาชีพ 4

ง22102

ครูรุ่งโรจน/์ครูเมธาวี

ครูศักรินทร์

สังคมศึกษา4

ศิลปศึกษา 

ศ22102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

วิทยาศาสตร์4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 พลศึกษา ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 

ว22102 ท22102 ค22102 พ.22104 อ22102 หนา้ที่พลเมอืง

ครูปิยรัตน์ ครูกมลภัทร ครูนงนุช ครูภูมิสิทธิ์ ครูอ าพันธ์ โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 จีนพืน้ฐาน 4 IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

อ22102 ท22102 ค22102 จ20204

ครูอ าพันธ์ ครูกมลภัทร ครูนงนุช ครูพิเชฎฐ์

ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท22102 ชุมนุม นศท./บ าเพญ็

ครูกมลภัทร สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา สังคมศึกษา4 คณิตศาสตร์ 4 แนะแนว การฟงั-พดู องักฤษ ประวัติศาสตร์4

อ22102 พ.22103 ส22103 ค22102 อ22102 ส22104

ครูอ าพันธ์ ครูภูมิสิทธิ์ ครูพราว ครูนงนุช ครูสมกร ครูชาวต่างชาติ ครูปะรยุทธ

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้

ครูสุระกิตย์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ง20204

ครูสุระกิตย์

อังคาร

วิทยาศาสตร์4

ส22103

ครูพราว

การงานอาชีพ 4

ง22102

ครูรุ่งโรจน/์ครูเมธาวี

คอมพิวเตอร์ 4

พฤหัสบดี

ศุกร์ ว22102

ครูปิยรัตน์

ศิลปศึกษา 

ศ22102

ครูศักรินทร์

พุธ

I22202

สังคมศึกษา4



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย การฟงั-พดู องักฤษ จีนพืน้ฐาน 4 โฮมรูม 

ท22102 อ22102 จ20204 หนา้ที่พลเมอืง

ครูกมลภัทร ครูชาวต่างชาติ ครูพิเชฎฐ์ โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 ประวัติศาสตร์4 ลูกเสือ/เนตรนารี

อ22102 ท22102 ค22102 ส22104 ชุมนุม นศท./บ าเพญ็

ครูอ าพันธ์ ครูกมลภัทร ครูนงนุช ครูปะรยุทธ สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 4 สังคมศึกษา4 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา

ค22102 ส22103 ท22102 อ22102 พ.22103 พ.22104

ครูนงนุช ครูพราวพร ครูกมลภัทร ครูอ าพันธ์ ครูภูมิสิทธิ์ ครูภูมิสิทธิ์

คณิตศาสตร์ 4 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์4 แนะแนว อบรม P L C

ค22102 อ22102 ว22102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูนงนุช ครูอ าพันธ์ ครูปิยรัตน์ ครูสมกร      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คอมพิวเตอร์ 4

ง20204

ครูสุระกิตย์

พฤหัสบดี

ศุกร์

วิทยาศาสตร์4

ว22102

สังคมศึกษา4

ส22103

การงานอาชีพ 4

ง22102

ครูรุ่งโรจน/์ครูเมธาวีครูพราวพร

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

ศิลปศึกษา 

ศ22102

ครูศักรินทร์

ครูปิยรัตน์

ลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้

I22202

ครูสุระกิตย์

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6 อังกฤษพืน้ฐาน โฮมรูม 

ท23102 ค23102 อ23102 หน้าที่พลเมือง

ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์ ครูราเชนทร์ โครงงานคุณธรรม

อังกฤษ ฟัง-พูด ภาษาไทย 6 อังกฤษพืน้ฐาน ประวัติศาสตร์6 สังคมศึกษา6

ท23102 อ23102 ส23103 ส23103

ครูต่างชาติ ครูสายทิพย์ ครูราเชนทร์ ครูประยุทธ ครูสายพิน

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 6 อังกฤษพืน้ฐาน สุขศึกษา พลศึกษา

ค23102 อ23102 พ23103 พ.23104

ครูพัชรินทร์ ครูราเชนทร์ ครูพันธ์ ครูพันธ์

ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์6 แนะแนว อบรม P L C

ท23102 ค23102 ว23102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์ ครูชลลดา ครูนลินรัตน์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ส23103

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

ศุกร์

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์เพิม่เติม

ค23202

ครูกิตติยา

วิทยาศาสตร์6

ว23102

ครูชลลดา

สังคมศึกษา6

ครูสายพิน

ศิลปศึกษา 

ศ23102

ครูดารุณี

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

การงานอาชีพ 6

ง23102

ครูสมบัติ/ครูธมลพรรณ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 6 แนะแนว วิทยาศาสตร์6 ภาษาไทย 6 อังกฤษพืน้ฐาน ประวัติศาสตร์6 โฮมรูม 

ค23102 ว23102 ท23102 อ23102 ส23103 หน้าที่พลเมือง

ครูพัชรินทร์ ครูนลินรัตน์ ครูชลลดา ครูสายทิพย์ ครูราเชนทร์ ครูประยุทธ โครงงานคุณธรรม

สังคมศึกษา6 อังกฤษพืน้ฐาน อังกฤษ ฟัง-พูด

ส23103 อ23102

ครูสายพิน ครูราเชนทร์ ครูต่างชาติ

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6 สุขศึกษา พลศึกษา

ท23102 ค23102 พ.23103 พ.23104

ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์ ครูพันธ์ ครูพันธ์

อังกฤษพืน้ฐาน ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6 อบรม P L C

อ23102 ท23102 ค23102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูราเชนทร์ ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

พฤหัสบดี

ศุกร์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ ว23102

ครูดารุณี

ศ23102

ครูสมบัติ/ครูธมลพรรณ์

ศิลปศึกษา 

คณิตศาสตร์ เพิม่เติม 6

ค23202

ครูพัชรินทร์

วิทยาศาสตร์6

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

การงานอาชีพ 6

ง23102

ครูชลลดา

สังคมศึกษา6

ส23103

ครูสายพิน



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย6 คณิตศาสตร์ 6 โฮมรูม 

ท23102 ค23102 หน้าที่พลเมือง

ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์ โครงงานคุณธรรม

จีนพืน้ฐาน 6 คณิตศาสตร์ 6 ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา

จ20206 ค23102 อ23102 พ.23103 พ.23104

ครูพิเชฎฐ์ ครูพัชรินทร์ ครูราเชนทร์ ครูพันธ์ ครูพันธ์

อังกฤษ ฟัง-พูด ภาษาไทย6 ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/เนตรนารี

ท23102 อ23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูต่างชาติ ครูสายทิพย์ ครูราเชนทร์ สร้างสรรค์สังคม

แนะแนว ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์6

อ23102 ส23103

ครูนลินรัตน์ ครูราเชนทร์ ครูประยุทธ

คณิตศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์6 สังคมศึกษา6 ภาษาไทย6 อบรม P L C

ค23102 ว23102 ส23103 ท23102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูพัชรินทร์ ครูชลลดา ครูสายพิน ครูสายทิพย์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ครูสายพิน

ครูชลลดา

สังคมศึกษา6

ส23103

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

วิทยาศาสตร์6

ว23102

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

การงานอาชีพ 6

ง23102

ครูสมบัติ/ครูธมลพรรณ

ศิลปศึกษา 

ศ23102

ครูดารุณี



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย 6 จีนพืน้ฐาน 6 คณิตศาสตร์ 6 โฮมรูม 

ท23102 จ20206 ค23102 หน้าที่พลเมือง

ครูสายทิพย์ ครูพิเชฎฐ์ ครูพัชรินทร์ โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 6 สุขศึกษา พลศึกษา อังกฤษ ฟัง-พูด สังคมศึกษา6

อ23102 ท23102 พ.23103 พ.23104 ส23103

ครูราเชนทร์ ครูสายทิพย์ ครูพันธ์ ครูพันธ์ ครูต่างชาติ ครูสายพิน

ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6 ลูกเสือ/เนตรนารี

ท23102 ค23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูสายทิพย์ ครูพัชรินทร์ สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 6

อ23102 ค23102

ครูราเชนทร์ ครูพัชรินทร์

วิทยาศาสตร์6 แนะแนว ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์6 อบรม P L C

ว23102 อ23102 ส23103 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูชลลดา ครูนลินรัตน์ ครูราเชนทร์ ครูประยุทธ      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ว23102

การงานอาชีพ 6

ส23103

อังคาร

พุธ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ครูสายพิน

สังคมศึกษา6 ศิลปศึกษา 

ศ23102

ครูดารุณี

พฤหัสบดี

ศุกร์

วิทยาศาสตร์ 6

ครูชลลดา

ครูสมบัติ/ครูธมลพรรณ

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ง23102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย 6 วิทยาศาสตร์6 คณิตศาสตร์ 6 สุขศึกษา พลศึกษา ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 

ท23102 ว23102 ค23102 พ.23103 พ.23104 อ23102 หน้าที่พลเมือง

ครูกมลภัทร ครูชลลดา ครูพัชรินทร์ ครูพันธ์ ครูพันธ์ ครูราเชนทร์ โครงงานคุณธรรม

แนะแนว ประวัติศาสตร์6 ภาษาไทย 6 คณิตศาสตร์ 6

ส23103 ท23102 ค23102

ครูนลินรัตน์ ครูประยุทธ ครูกมลภัทร ครูพัชรินทร์

จีนพืน้ฐาน 6 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 6 ลูกเสือ/เนตรนารี

จ20206 อ23102 ท23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูพิเชฎฐ์ ครูราเชนทร์ ครูกมลภัทร สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 6 อังกฤษ ฟัง-พูด สังคมศึกษา6

อ23102 ค23102 ส23103

ครูราเชนทร์ ครูพัชรินทร์ ครูต่างชาติ ครูสายพิน

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ศุกร์

สังคมศึกษา6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

จันทร์

การงานอาชีพ 6

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ครูสายพิน

ส23103
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน

ศ23102

ครูดารุณี

วิทยาศาสตร์ 6

ว23102

ศิลปศึกษา 

ง23102

ครูสมบัติ/ครูธมลพรรณ

ครูชลลดา

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561













คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ชีววิทยา 2 คณิตเพิ่มเติม 2 แนะแนว โฮมรูม 

ว30242 ค31202 หน้าที่พลเมือง

ครูพัชราพร ครูกมลทิพย์ ครูนลินรัตน์ โครงงานคุณธรรม

ประวัติศาสตร์2 คณิตศาสตร์ 2 พลศึกษา การงาน 2 องักฤษพืน้ฐาน

ส31104 ค31102 พ.31102 ง 31102 อ31102

ครูกัณห์ญาวีพ์ ครูกมลทิพย์ ครูสราวุฒิ ครูธมลพรรณ์ ครูแสงจนัทร์

ภาษาไทย เคมี 1 องักฤษพืน้ฐาน ลูกเสือ/เนตรนารี

ท31102 ว31222 อ31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูปาณิสรา ครูปิยรัตน์ ครูแสงจันทร์ สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย องักฤษส่ือสาร ศิลปศึกษา 

ค31102 ท31102 อ30202 ศ31102

ครูกมลทิพย์ ครูปาณิสรา ครูแสงจนัทร์ ครูศักรินทร์

องักฤษส่ือสาร คณิตเพิ่มเติม 2 วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ อบรม P L C

ค31202 ว31191 ว31291 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูต่างชาติ ครูกมลทิพย์ ครูธัญสุตา ครูธัญสุตา      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ฟิสิกส์ 2

ว31202

ครูสุพิศ

ว31242

ครูพัชราพร

ส31103

ครูสุภาพร

ครูปิยรัตน์

ว31222

ครูสุพิศ

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

ศุกร์

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2

ค31202

ครูกมลทิพย์

ชีววิทยา 2

สังคมศึกษา2

เคมี 1ฟิสิกส์ 2

ว30202



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 2 อังกฤษอ่านเขียน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 ประวัติศาสตร์2
การจัดการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล

โฮมรูม 

ค31102 อ 31214 ว31102 ส31104 พ30102 หน้าที่พลเมือง

ครูกมลทิพย์ ครูศิริวัฒน์ ครูพชัราพร ครูกัณห์ญาวีพ์ ครูณัฐพงศ์ โครงงานคุณธรรม

การงาน 2 พลศึกษา อังกฤษพื้นฐาน

ง 31102 พ.31102 อ31102

ครูธมลพรรณ์ ครูสราวุฒิ ครูแสงจันทร์

อังกฤษอ่านเขียน ภาษาไทย แนะแนว คณิตศาสตร์ 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

อ 31214 ท31102 ค31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูศิริวัฒน์ ครูปาณิสรา ครูนลินรัตน์ ครูกมลทิพย์ สร้างสรรค์สังคม

อังกฤษพื้นฐาน องักฤษส่ือสาร ภาษาไทย

อ31102 ท31102

ครูแสงจันทร์ ครูต่างชาติ ครูปาณิสรา

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ องักฤษส่ือสาร ศิลปศึกษา อบรม P L C

ว31191 ว31291 อ30202 ศ31102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูธัญสุตา ครูธัญสุตา ครูแสงจันทร์ ครูศักรินทร์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ภาษาจีน 2

จ 31202

ครูศิรินภา

อังคาร

อังกฤษ ฟัง-พูด

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อ31208

ครูต่างฃาติ

ครูศิรินภา

สังคมศึกษา2

ครูสุภาพร

ครูศิรินภา

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

ส31103

ภาษาจีน 2

ภาษาจีนส่ือสาร2

จ 31208

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จ 31202

จันทร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

องักฤษส่ือสาร พลศึกษา โฮมรูม 

อ30202 พ.31102 หน้าที่พลเมือง

ครูแสงจนัทร์ ครูสราวุฒิ โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 ประวัติศาสตร์2 การงาน 2 
การจัดการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล ศิลปศึกษา 

ท31102 อ31102 ค31102 ส31104 ง 31102 พ30102 ศ31102

ครูปาณิสรา ครูแสงจันทร์ ครูกมลทิพย์ ครูกัณห์ญาวีฬ์ ครูธมลพรรณ์ ครูณัฐพงศ์ ครูศักรินทร์

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ องักฤษส่ือสาร ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ว31191 ว31291 ท31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูธัญสุตา ครูธัญสุตา ครูต่างชาติ ครูปาณิสรา สร้างสรรค์สังคม

แนะแนว

ครูนลินรัตน์

คณิตศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 จีนพืน้ฐาน 2 อบรม P L C

ค31102 อ31102 ว31102 จ31214 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูกมลทิพย์ ครูแสงจันทร์ ครูพชัราพร ครูพิเชฎฐ์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ส31205

วรรณกรรมปัจจุบัน

ท31203

ครูปาณิสรา

ส31103

ครูสุภาพร

กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้ แต่งค าประพนัธ์

ท31204

ครูปาณิสรา

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

สังคมศึกษา2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พุธ

ภูมิศาสตร์กายภาพ

ส31206

ครูกณัห์ญาวีพ์

พฤหัสบดี

ศุกร์

ส31204

ครูสุภาพรครูกณัห์ญาวีพ์

เงืนทองของมีค่า

อังคาร



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 ประวัติศาสตร์2 ศิลปศึกษา การจัดการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล
การงาน 2 พลศึกษา โฮมรูม 

อ31102 ว31102 ส31104 ศ31102 พ30102 ง 31102 พ.31102 หน้าที่พลเมือง

ครูแสงจันทร์ ครูพชัราพร ครูกัญห์ญาวีพ์ ครูศักรินทร์ ครูณัฐพงศ์ ครูธมลพรรณ์ ครูสราวุฒิ โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ค31102 ท31102 อ31102

ครูกมลทิพย์ ครูปาณิสรา ครูแสงจันทร์

องักฤษส่ือสาร ภาษาไทย จีนพืน้ฐาน 2 คณิตศาสตร์ 2 แนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี

ท31102 จ31214 ค31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูต่างชาติ ครูปาณิสรา ครูพิเชฎฐ์ ครูกมลทิพย์ ครูนลินรัตน์ สร้างสรรค์สังคม

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ ช่างบริการและซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ว31191 ว31291

ครูธัญสุตา ครูธัญสุตา

องักฤษส่ือสาร ช่างบริการและซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อบรม P L C

อ30202 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูแสงจนัทร์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ช่างเขียนแบบเบือ้งต้น

ง31212

ครูสมบัติ

สังคมศึกษา2

ส31103

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ครูภัทรดล

ช่างเขียนแบบเบือ้งต้น

ครูสมบัติ

ง31212ง31216

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์ ง31216

ครูภัทรดล

ครูสุภาพร

การปลูกไม้ผล

ง31210

ครูสมเกียรติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

จันทร์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561











คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 4 ภาษาไทย ศิลปศึกษา เคมี 3 อังกฤษส่ือสาร แนะแนว การงาน4 โลก ดวงดาว

ค32102 ท32102 ศ32102  ว32223 อ30203 ง 32102 ว30104

ครูพยอม ครูมธุรดา ครูดารุณี ครูอังสุนีย์ ครูโสภิต ครูนลินรัตน์ ครูภัทรดล ครูอังค์สุมาริน

คณิตศาสตร์ 4 อังกฤษพืน้ฐาน

ค32102 อ32102

ครูพยอม ครูโสภิต

คณิต เพิม่เติม 4 ชีววิทยา 4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค32202 ว30244 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูพยอม ครูพัชราพร สร้างสรรค์สังคม

อังกฤษพืน้ฐาน ภาษาไทย คณิต เพิม่เติม 4 พลศึกษา ประวัติศาสตร์ อังกฤษส่ือสาร

อ32102 ท32102 ค32202 พ.32102 ส32104
ครูโสภิต ครูมธุรดา ครูพยอม ครูสราวุฒิ ครูสุภาพร T jimmy

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

สังคมศึกษา

ส32103

ครูสุภาพร

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

ศุกร์

พฤหัสบดี

พุธ

คณิต เพิม่เติม 4

ค32202

ครูพยอม

เคมี 3

ครูอังสุนีย์

 ว32223

โลก ดวงดาว

ครูสุวิมล

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202

ชีววิทยา 4

ว30244

ว30104

ครูอังค์สุมาริน

ฟิสิกส์ 4

ว30204

ครูสุพิศ

ฟิสิกส์ 4

ว30204

ครูสุพิศ

ครูพัชราพร



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 4 การงาน4 ศิลปศึกษา โฮมรูม 

ค32102 ง 32102 ศ32102 หน้าที่พลเมือง

ครูพยอม ครูภัทรดล ครูดารุณี โครงงานคุณธรรม

อังกฤษพืน้ฐาน แนะแนว พลศึกษา

อ32102 พ.32102

ครูโสภิต ครูนลินรัตน์ ครูสราวุฒิ

ภาษาไทย อังกฤษส่ือสาร อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตรนารี

ท32102 อ30203 อ30203 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูมธุรดา ครูโสภิต ครู Jimmy สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 ประวัติศาสตร์ อังกฤษพืน้ฐาน การจัดการฐานข้อมูล ศิลปป้องกันตัว

ท32102 ค32102 ส32104 อ32102 ง32204 พ32202

ครูมธุรดา ครูพยอม ครูสุภาพร ครูโสภิต ครูสุวิมล ครูสราวุฒิ

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

อังกฤษ ฟัง-พูด 4

ภาษาจีน 4

จ32204

ครูศิรินภา

ภาษาจีนส่ือสาร 4

จ32210

ครูศิรินภา

ครูแสงจันทร์

อังกฤษ อ่านเขียน 4

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ครูสุภาพร

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

อ32216

ครูโสภิต

จันทร์

อังคาร

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202

การเคล่ือนทีแ่ละแรงธรรมชาติภาษาจีน 4

จ32204

ครูศิรินภา

อ32210

ว32102

ครูสุพิศ

สังคมศึกษา

ส32103

ครูธัญสุตา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 4 ภาษาจีน 4 โฮมรูม 

ค32102 จ32204 หน้าที่พลเมือง

ครูพยอม ครูพิเชฎฐ์ โครงงานคุณธรรม

ศิลปศึกษา การงาน4 ศิลปป้องกันตัว

ศ32102 ง 32102 พ32202

ครูดารุณี ครูภัทรดล ครูสราวุฒิ

คณิตศาสตร์ 4 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตรนารี

ค32102 ท32102 อ32102 อ30203 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูพยอม ครูมธุรดา ครูโสภิต ครู Jimmy สร้างสรรค์สังคม

สุข พลศึกษา ประวัติศาสตร์ อังกฤษส่ือสาร การจัดการฐานข้อมูล

พ.32102 ส32104 อ30203 ง32204

ครูสราวุฒิ ครูสุภาพร ครูโสภิต ครูสุวมิล

อังกฤษพืน้ฐาน ภาษาไทย แนะแนว อบรม P L C

อ32102 ท32102 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูโสภิต ครูมธุรดา ครูนลินรัตน์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

พุธ

พฤหัสบดี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

ศุกร์

เหตุการณ์ปัจจุบัน

ส32203

ครูกัณห์ญาวีพ์

การปกครองท้องถิ่นไทย

ส32204

ครูสุภาพร

การอ่านและพิจารณาวรรกรรม

ท32204

ครูมธุรดา

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

ว32102

ครูสุพิศ

สังคมศึกษา

ส32103

I32202

ครูสุวิมล

การเคล่ือนทีแ่ละแรงธรรมชาติ

วรรณคดีมรดก

ท32203

ครูมธุรดา

ครูกัณห์ญาวีพ์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ภาษาไทย การจัดการฐานข้อมูล แนะแนว คณิตศาสตร์ 4 อังกฤษส่ือสาร โฮมรูม 

ท32102 ง32204 ค32102 อ30203 หน้าที่พลเมือง

ครูมธุรดา ครูสุวิมล ครูนลินรัตน์ ครูพยอม ครูโสภิต โครงงานคุณธรรม

ศิลปศึกษา อังกฤษพืน้ฐาน การงาน4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 4 พลศึกษา ภาษาจีน 4

ศ32102 อ32102 ง 32102 ท32102 ค32102 พ.32102 จ32204
ครูดารุณี ครูโสภิต ครูมนตรี ครูมธุรดา ครูพยอม ครูสราวุฒิ ครูพิเชฎฐ์

อังกฤษส่ือสาร อังกฤษพืน้ฐาน ลูกเสือ/เนตรนารี

อ32102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

T jimmy ครูโสภิต สร้างสรรค์สังคม

ศิลปป้องกันตัว ประวัติศาสตร์
พ32202 ส32104
ครูสราวุฒิ ครูสุภาพร

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน

อังคาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

จันทร์

ศุกร์

ครูสุพิศ

ครูกัณห์ญาวีพ์

การเคล่ือนทีแ่ละแรงธรรมชาติ

ว32102

ช่างเคล่ืองเสียง

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560

พุธ

พฤหัสบดี

สังคมศึกษา

ส32103

ง32218

ครูภัทรดล

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202

ครูธัญสุตา

ช่างเชื่อมโลหะ

ง32220

ครูสมบัติ

ช่างประดิษฐ์ส่ิงจ าลอง2

ง32214

ครูภัทรดล



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 6 ชีววิทยา 5 อังกฤษพื้นฐาน ภาษาไทย โฮมรูม 

ค33102 ว30245 อ33106 ท33102 หน้าที่พลเมือง

ครูกิตติยา ครูพัชราพร ครูคงฤทธิ์ ครูสมกร โครงงานคุณธรรม

การงาน องักฤษส่ือสาร ศิลปศึกษา 2

ง33102 อ30206 ศ33102

ครูรุ่งโรจน์ T jimmy ครูจรัญ

แนะแนว อังกฤษพื้นฐาน ลูกเสือ/เนตรนารี

อ33106 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูนลินรัตน์ ครูคงฤทธิ์ สร้างสรรค์สังคม

พลศึกษา คณิตศาสตร์ 6

พ.33102 ค33102
ครูสราวุฒิ ครูกิตติยา

อังกฤษส่ือสาร ภาษาไทย เคมี 5 อบรม P L C

อ30206 ท33102 ว30225 คุณธรรม Professional Learning Community

ครูคงฤทธิ์ ครูสมกร ครูอังสุนีย์      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ว30205

ครูสุพิศ

ครูพัชราพร

ครูกิตติยา

ฟิสิกส์ 5

ว30225

ครูอังสุนีย์

สังคมศึกษา

ส33102

คณิต  เพิ่มเติม  6

ค30206

ครูกิตติยา

คณิต  เพิ่มเติม  6

ค30206

ครูกัณห์ญาวีพ์

ฟิสิกส์ 5

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ว30205

ครูสุพิศ

ชีววิทยา 5

ว30245

เคมี 5



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

คณิตศาสตร์ 6 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 แนะแนว ภาษาไทย พลศึกษา ภาษาอังกฤษ องักฤษส่ือสาร โฮมรูม 

ค33102 ง30211 ท33102 พ.33102 อ33106 อ30206 หน้าที่พลเมือง

ครูกิตติยา ครูธัญสุตา ครูนลินรัตน์ ครูสมกร ครูสราวุฒิ ครูคงฤทธ์ T jimmy โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย อังกฤษพืน้ฐาน การงาน

ท33102 อ33102 ง33102

ครูสมกร ครูคงฤทธิ์ ครูรุ่งโรจน์

ศิลปะ องักฤษสือ่สาร ลูกเสือ/เนตรนารี

ศ33102 อ30206 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูจรัญ ครูคงฤทธิ์ สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 6 แบดมินตัน2

ค33102 พ33202

ครูกิตติยา ครูสราวุฒิ

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม

ว33102

ครูพัชราพร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

สังคมศึกษา

ส33102

ครูกัณห์ญาวีพ์

ครูอ าพันธ์

จ33212

ครูพิเชฎฐ์

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ภาษาจีนพืน้ฐาน 6

จ33203

ครูพิเชฎฐ์

ภาษาจีนส่ือสาร 6

ภาษาจีนพืน้ฐาน 6

จ33203

อังกฤษอ่านเขียน

อ31218

อังคาร

ครูพิเชฎฐ์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

ศิลปศึกษา 2 ภาษาไทย องักฤษสือ่สาร อังกฤษพื้นฐาน การงาน คณิตศาสตร์ 6 โฮมรูม 

ศ33102 ท33102 อ30206 อ33106 ง33102 ค33102 หน้าที่พลเมือง

ครูศักรินทร์ ครูสมกร ครู jimmy ครูคงฤทธิ์ ครรูุง่โรจน์ ครูกิตติยา โครงงานคุณธรรม

แนะแนว พลศึกษา

พ33102

ครูนลินรัตน์ ครูสราวุฒิ

อังกฤษพื้นฐาน คณิตศาสตร์ 6 ภาษาไทย องักฤษสือ่สาร ลูกเสือ/เนตรนารี

อ33106 ค33102 ท33102 อ30206 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูคงฤทธิ์ ครูกิตติยา ครูสมกร ครูคงฤทธิ์ สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

ว33102

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

สังคมศึกษา

ส33102

ครูกัณห์ญาวีพ์ ครูพัชราพร

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561

ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 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

การงาน 6 คณิตศาสตร์ 6 อังกฤษพื้นฐาน องักฤษสือ่สาร ศิลปศึกษา 2 โฮมรูม 

ง 33102 ค33102 อ33106 อ30206 ศ33102 หน้าที่พลเมือง

ครูรุ่งรจน์ ครูกิตติยา ครูคงฤทธิ์ ครู jimmy ครูศักรินทร์ โครงงานคุณธรรม

อังกฤษส่ือสาร พลศึกษา ภาษาไทย แนะแนว คณิตศาสตร์ 6
อ30206 พ.33102 ท33102 ค33102

ครูคงฤทธิ์ ครูสราวุฒิ ครูสมกร ครูนลินรัตน์ ครูกิตติยา

ภาษาไทย อังกฤษพื้นฐาน ลูกเสือ/เนตรนารี

ท33102 อ33106 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ครูสมกร ครูคงฤทธิ์ สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

สังคมศึกษา

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

ศุกร์

พฤหัสบดี

ส33102

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม

ว33102

ครูพัชราพร

พุธ

ครูกัณห์ญาวีพ์

ตารางเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561
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จันทร์


