
 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวเสาวลักษณ์  กันหะ     จำนวน  25  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.00 

คาบท่ี5 
12.15-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ท 23102 ค้นคว้า  ท 30210  ท 23102   PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/1 ม.2/1  ม.5/2  ม.3/2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ไทย 1 ห้องสมุด  ไทย 1  ไทย 1    ห้อง 
 ท 30210  ท 23102   ท 30202 ท 23102   วิชา 

อังคาร ม.5/3  ม.3/1   ม.4/2 ม.3/3 ประชุม  ช้ัน 
 ไทย 1  ไทย 1   ไทย 1 ไทย 1   ห้อง 
 ท 23102 ท 23102 ท 23102 ท 30210   ท 30202   วิชา 

พุธ ม.3/3 ม.3/2 ม.3/1 ม.5/2   ม.4/2 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ไทย 1 ไทย 1 ไทย 1 ไทย 1   ไทย 1   ห้อง 
  ท 23102 ท 23102 ติว O-NET  ท 30210   PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3  ม.5/3  แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  ไทย 1 ไทย 1 ไทย 1  ไทย 1    ห้อง 
 ติว O-NET ติว O-NET  ท 23102  PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.3/2 ม.3/1  ม.3/3  วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
 ไทย 1 ไทย 1  ไทย 1      ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางโสภา  วงศ์ประสิทธิ์     จำนวน 23   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.00 

คาบท่ี5 
12.15-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ท 31102 ท 31102 ท 31102  ท 30212 ท 30212 ท 31102 PLC วิชา 
จันทร์  ม.4/2 ม.4/4 ม.4/3  ม.6/2 ม.6/3 ม.4/5 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

  ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4  ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4  ห้อง 
 20000-1003   ท 30212  ท 31102 ชุมนุม   วิชา 

อังคาร ปวช.2   ม.6/2  ม.4/1 ม.4/3 แนะแนว  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3   ไทย 4  ไทย 4 ธุรกิจ 2   ห้อง 
  ท 31102 ท 31102   ท 30206 ท 31102 ท 30206  วิชา 

พุธ  ม.4/5 ม.4/4   ม.6/2 ม.4/3 ม.6/3  ช้ัน 
  ไทย 4 ไทย 4   ไทย 4 ไทย 4 ไทย 4  ห้อง 
 ท 31102  ท 31102 ท 30206  20000-1003   PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.4/1  ม.4/2 ม.6/3  ปวช.2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 ไทย 4  ไทย 4 ไทย 4  ธุรกิจ 3    ห้อง 
      ท 30212 ท 30206 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์      ม.6/3 ม.6/2   ช้ัน 
      ไทย 4 ไทย 4   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ   นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน     จำนวน 23   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.05 

คาบท่ี5 
12.05-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ท 21102 ค้นคว้า ท 21102  ท 21102 ท 30208   PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/1 ม.2/1 ม.1/5  ม.1/3 ม.5/2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ไทย 5 ห้องสมุด ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5    ห้อง 
     ท 21102 ท 21102 ท 30208   วิชา 

อังคาร     ม.1/2 ม.1/3 ม.5/3 ประชุม  ช้ัน 
     ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5   ห้อง 
 ท 21102  ท 21102  ท 21102 ท 21101 ท 30208   วิชา 

พุธ ม.1/5  ม.1/1  ม.1/2 ม.1/4 ม.5/2 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ไทย 5  ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5   ห้อง 
 ท 30208  ท 21102  ท 21102 ท 21102 ท 21102  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.5/3  ม.1/3  ม.1/4 ม.1/2 ม.1/1 แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 ไทย 5  ไทย 5  ไทย 5 ไทย 5 ไทย 5   ห้อง 
  ท 21102     ท 21102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.1/5     ม.1/4   ช้ัน 
  ไทย 5     ไทย 5   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ     จำนวน 26  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.05 

คาบท่ี5 
12.05-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ท 22102 ท 22102 ท 22102   ท 32102 ท 22102 ท 22102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/3 ม.2/5 ม.2/1   ม.5/3 ม.2/4 ม.2/2 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ไทย 3 ไทย 3 ไทย 3   ไทย 3 ไทย 3 ไทย 3  ห้อง 
 ท 22102 ท 22102 ท 22102  ท 22102 ท 32102 ท 32102   วิชา 

อังคาร ม.2/1 ม.2/4 ม.2/5  ม.2/3 ม.5/2 ม.5/1 ประชุม  ช้ัน 
 ไทย 3 ไทย 3 ไทย 3  ไทย 3 ไทย 3 ไทย 3   ห้อง 
  ท 32102 ท 22102 ท 32102      วิชา 

พุธ  ม.5/3 ม.2/2 ม.5/1    ลูกเสือ  ช้ัน 
  ไทย 3 ไทย 3 ไทย 3      ห้อง 
   ท 22102  ท 22102 ท 22102   PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.2/5  ม.2/3 ม.2/4  แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   ไทย 3  ไทย 3 ไทย 3    ห้อง 
  ท 22102 ท 32102  ท 22102 PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.2/2 ม.5/2  ม.2/1 วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
  ไทย 3 ไทย 3  ไทย 3     ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร     จำนวน  23 คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ท 33102 ท 23102 ติว O-NET   ติว O-NET   PLC วิชา 
จันทร์ ม.6/2 ม.3/5 ม.6/3   ม.3/4   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ไทย 4 ไทย 1 ไทย 1       ห้อง 
  ท 33102 ติว O-NET ติว O-NET   ท 23102   วิชา 

อังคาร  ม.6/3 ม.6/2 ม.3/5   ม.3/4 ประชุม  ช้ัน 
  ไทย 1 ไทย 1    ไทย 4   ห้อง 
 20000-1106 ท 30204  ท 23102  20000-1106 ท 33102   วิชา 

พุธ ปวช.2 ม.4/2  ม.3/4  ปวช.2 ม.6/1 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ไทย 5  ไทย 4  ธุรกิจ 3 ไทย 3   ห้อง 
 ท 23102 ท 33102  ท 30204   ท 33102  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/5 ม.6/3  ม.4/2   ม.6/2 แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 ไทย 3 ไทย 3  ไทย 3   ไทย 1   ห้อง 
   ท 23102   ท 23102 ท 33102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์   ม.3/4   ม.3/5 ม.6/1   ช้ัน 
   ไทย 4   ไทย 3 ไทย 1   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสุมา  แท่นนิล     จำนวน  24  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ค 21102 ค 21102 ค 21102    เพิ่มเติม เพิ่มเติม  วิชา 
จันทร์ ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4    ม.1 ม.1  ช้ัน 

 คณิต 1 คณิต 1 คณิต 1       ห้อง 
 ค 21102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   ค 21102 ค 21102 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.1/1 ม.1 ม.1   ม.1/2 ม.1/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 1     คณิต 1 คณิต 1   ห้อง 
 ค 21102 ค 21102   ค 21102   ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/4 ม.1/3   ม.1/1     ช้ัน 
 คณิต 1 คณิต 1   คณิต 1     ห้อง 
 ค 21102  ค 21102   ค 21102  แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/4  ม.1/2   ม.1/5   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 1  คณิต 1   คณิต 1    ห้อง 
 ค 21102 ค 21102 ค 21102   PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.1/5 ม.1/3 ม.1/1   วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
 คณิต 1 คณิต 1 คณิต 1       ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางทิพวรรณ  เกิดดี    จำนวน  22  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ค 31102 ค 31102 ค 32102   ค 31102 ค 31102   วิชา 
จันทร์ ม.4/2 ม.4/5 ม.5/3   ม.4/4 ม.4/3   ช้ัน 

 คณิต 4 คณิต 4 คณิต 4   คณิต 4 คณิต 4   ห้อง 
 ค 32102 ค 31102 ค 32102   ค 32202 ค 31102 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.5/2 ม.4/5 ม.4/1   ม.5/1 ม.4/4  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 4 คณิต 4 คณิต 4   คณิต 4 คณิต 4   ห้อง 
 ค 32202 ค 32102    ค 31102 ค 31102 ค 32102  วิชา 

พุธ ม.5/1 ม.5/1    ม.4/3 ม.4/1 ม.5/3  ช้ัน 
 คณิต 4 คณิต 4    คณิต 4 คณิต 4 คณิต 4  ห้อง 
 ค 32202 ค 31102      แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.5/1 ม.4/2       กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 4 คณิต 4        ห้อง 
 ค 32102  ค 32102   ค 32202  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.5/2  ม.5/1   ม.5/1    ช้ัน 
 คณิต 4  คณิต 4   คณิต 4    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์     จำนวน  21  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ค 31202 ค 33102      ค 33102  วิชา 
จันทร์ ม.4/1 ม.6/1      ม.6/2  ช้ัน 

 คณิต 5 คณิต 5      คณิต 5  ห้อง 
 ค 33202 ค 33202 ค 33102 ค 31202  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ประชุม PLC วิชา 

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

พุธ  ม.6/1        ช้ัน 
  คณิต 5        ห้อง 
 ค 33102 ค 33102  ค 31202    แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.6/3 ม.6/2  ม.4/1     กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 5 คณิต 5  คณิต 5      ห้อง 
 ค 33202 ค 33202 ค 31202   PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.6/1 ม.6/1 ม.4/1   วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
 คณิต 5 คณิต 5 คณิต 5       ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวรัชดาภรณ์   ศรีสุวรรณ     จำนวน  18  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

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

 คณิต 3  คณิต 3  คณิต 3       ห้อง 
 ค 22102  ค 22102  ค 22102   ประชุม PLC วิชา 

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

พุธ  ม.2/5 ม.2/1  ม.2/3     ช้ัน 
  คณิต 3 คณิต 3  คณิต 3     ห้อง 
 ค 22102 ค 22102   ค 22102  ค 22102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/4 ม.2/5   ม.2/1  ม.2/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 3 คณิต 3   คณิต 3  คณิต 3    ห้อง 
      ค 22101 ค 22102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์      ม.2/1 ม.2/3   ช้ัน 
      คณิต 3 คณิต 3   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางจินดา  แก้วสวัสด์ิ     จำนวน  26  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ติว O-NET     ติว O-NET ค 23102  วิชา 
จันทร์  ม.3/2 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   ม.3/3 ม.3/4  ช้ัน 

  คณิต 2 ม.3 ม.3   คณิต 2 คณิต 2  ห้อง 
 ค 23102 ค 23102 ค 23102 ติว O-NET   ค 23102 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.3/1 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/1   ม.3/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2   คณิต 2   ห้อง 
 ค 23102 ติว O-NET ค 23102 ค 23102  ค 23102 ค้นคว้า ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.3/3  ม.3/1 ม.1/2   ช้ัน 
 คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2  คณิต 2 ห้องสมุด   ห้อง 
  ค 23102  ติว O-NET    แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.3/5  ม.3/4     กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  คณิต 2  คณิต 2      ห้อง 
  ค 23102 ค 23102 ค 23102  ค 23102 ค 23102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.3/4 ม.3/2 ม.3/1  ม.3/3 ม.3/5   ช้ัน 
  คณิต 2 คณิต 2 คณิต 2  คณิต 2 คณิต 2   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาววรัญญา  ทิพย์กรรณ     จำนวน  22    คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1 ว 31248 ว 31248   ว 33253 ว 33253 PLC วิชา 
จันทร์ ม.4/3 ม.4/3 ม.4/1 ม.4/1   ม.6/1 ม.6/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 วิทย์ 3 วิทย์ 3 วิทย์ 3 วิทย์ 3   วิทย์ 3 วิทย์ 3  ห้อง 
 ว 32249 ว 32249    วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1 ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.5/1 ม.5/1    ม.4/3 ม.4/5   ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3    วิทย์ 3 วิทย์ 3   ห้อง 
  ติวเคมี วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1  ว 31248 ติวเคมี ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ  ม.6/2 ม.4/5 ม.4/5  ม.4/1 ม.6/3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  วิทย์ 3 วิทย์ 3 วิทย์ 3  วิทย์ 3 วิทย์ 3   ห้อง 
   ว 33253   ว 32249  แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี   ม.6/1   ม.5/1    ช้ัน 
   วิทย์ 3   วิทย์ 3    ห้อง 
      PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์      วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
          ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางชะบา  สรรพคุณ     จำนวน 16   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ว 33254  ว 32250 ว 32250   ว 31249 ว 31249 PLC วิชา 
จันทร์ ม.6/1  ม.5/1 ม.5/1   ม.4/1 ม.4/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 วิทย์ 1  วิทย์ 1 วิทย์ 1   วิทย์ 1 วิทย์ 1  ห้อง 
   2001-1003 2001-1003    ประชุม  วิชา 

อังคาร   ปวช.3 ปวช.3      ช้ัน 
   วิทย์ 1 วิทย์ 1      ห้อง 
      2001-1003  ว 32250 PLC วิชา 

พุธ      ปวช.3  ม.5/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
      วิทย์ 1  วิทย์ 1  ห้อง 
   ว 31249   ว 33254 ว 33254 แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี   ม.4/1   ม.6/1 ม.6/1   ช้ัน 
   วิทย์ 1   วิทย์ 1 วิทย์ 1   ห้อง 
      ติวชีววิทยา ติวชีววิทยา ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์      ม.6/2 ม.6/3   ช้ัน 
      วิทย์ 1 วิทย์ 1   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวสุมาพร  คล้ายคลึง     จำนวน 25   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ว 23102 ว 23102    ว 23102 ติว O-NET  PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/2 ม.3/1    ม.3/3 ม.3/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 วิทย์ 5 วิทย์ 5    วิทย์ 5 วิทย์ 5   ห้อง 
  ติว O-NET ว 23102 ว 23102  ว 23102 ว 23102 ประชุม  วิชา 

อังคาร  ม.3/2 ม.3/4 ม.3/4  ม.3/1 ม.3/1   ช้ัน 
  วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5  วิทย์ 5 วิทย์ 5   ห้อง 
  ติว O-NET ว 23102 ว 23102  ว 23102 ว 23102 ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ  ม.3/1 ม.3/5 ม.3/5  ม.3/2 ม.3/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5  วิทย์ 5 วิทย์ 5   ห้อง 
 ติว O-NET ว 23102 ว 23102     แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/4 ม.3/3 ม.3/3       ช้ัน 
 วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5       ห้อง 
  ติว O-NET ว 23102 ว 23102  PLC  PLC  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.3/3 ม.3/5 ม.3/4  วิชาการ วิชาการ   ช้ัน 
  วิทย์ 5 วิทย์ 5 วิทย์ 5      ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาววรางคณา  เปรมปรีด์ิ    จำนวน  22  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ค้นคว้า ว 21102 ว 21102      PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/3 ม.1/2 ม.1/2      กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ห้องสมุด วิทย์ 2 วิทย์ 2       ห้อง 
 ว 21102 ว 32104 ว 32104    ว 21102 ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.1/5 ม.5/3 ม.5/3    ม.1/1   ช้ัน 
 วิทย์ 2 วิทย์ 2 วิทย์ 2    วิทย์ 2   ห้อง 
  ว 21102 ว 21102   ว 21102 ว 21102 ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ  ม.1/5 ม.1/5   ม.1/2 ม.1/4  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  วิทย์ 2 วิทย์ 2   วิทย์ 2 วิทย์ 2   ห้อง 
 ว 21102 ว 21102    ว 21102 ว 21102 แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/1 ม.1/1    ม.1/3 ม.1/3   ช้ัน 
 วิทย์ 2 วิทย์ 2    วิทย์ 2 วิทย์ 2   ห้อง 
 ว 21102 ว 21102    ว 32104 ว 21102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.1/4 ม.1/4    ม.5/3 ม.1/3   ช้ัน 
 วิทย์ 2 วิทย์ 2    วิทย์ 2 วิทย์ 2   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวสุวิมล  พลคำมาก     จำนวน 22   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

    ติวฟิสิกส์   ฟิสิกส์ 4 ฟิสิกส์ 4  PLC วิชา 
จันทร์    ม.6/2  ม.5/1 ม.5/1  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

    วิทย์ 4  วิทย์ 4 วิทย์ 4   ห้อง 
 ฟิสิกส์ 2 ฟิสิกส์ 2    โลกดาราฯ โลกดาราฯ ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.4/1 ม.4/1    ม.6/1 ม.6/1   ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4    วิทย์ 4 วิทย์ 4   ห้อง 
 ว 32104 ว 32104 ฟิสิกส์ 5 ฟิสิกส์ 5    ติวฟิสิกส์ PLC วิชา 

พุธ ม.5/2 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/1    ม.6/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 4    วิทย์ 4  ห้อง 
 ฟิสิกส์ 5 ฟิสิกส์ 5 ติวฟิสิกส์    ฟิสิกส์ 2 ฟิสิกส์ 2 แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.6/1 ม.6/1 ม.6/3   ม.4/1 ม.4/1   ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 4   วิทย์ 4 วิทย์ 4   ห้อง 
 ฟิสิกส์ 4 ฟิสิกส์ 4    ว 32104  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.5/1 ม.5/1    ม.5/2    ช้ัน 
 วิทย์ 4 วิทย์ 4    วิทย์ 4    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาววรพร  ชูใจ     จำนวน  20  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1   เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.4/4 ม.4/4 ม.4/2 ม.4/2   ม.1 ม.1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 วิทย์ 4 วิทย์ 4 วิทย์ 5 วิทย์ 5      ห้อง 
     ว 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม ประชุม  วิชา 

อังคาร     ม.2/2 ม.2 ม.2   ช้ัน 
     วิทย์ 3     ห้อง 
 วิทย์กายภาพ1 วิทย์กายภาพ1      ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ ม.4/2 ม.4/4       กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 วิทย์ 1 วิทย์ 1        ห้อง 
 ว 22102 ว 22102     ว 22102 แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/2 ม.2/2     ม.2/4   ช้ัน 
 วิทย์ 3 วิทย์ 3     วิทย์ 3   ห้อง 
  ว 22102 ว 22102    ค้นคว้า ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.2/4 ม.2/4    ม.2/5   ช้ัน 
  วิทย์ 3 วิทย์ 3    ห้องสมุด   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม     จำนวน  19  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ว 22102       ว 22102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/5       ม.2/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 วิทย์ 2       วิทย์ 2  ห้อง 
 ว 22102       ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.2/3         ช้ัน 
 วิทย์ 1         ห้อง 
  ค้นคว้า โลกดาราศาสตร์2 โลกดาราศาสตร์2    ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ  ม.2/2 ม.4/1 ม.4/1     กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  ห้องสมุด วิทย์ 1 วิทย์ 1      ห้อง 
 ว 22102 ว 22102 โลกดาราศาสตร์4 โลกดาราศาสตร์4  เพิ่มเติม เพิ่มเติม แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/1 ม.2/1 ม.5/1 ม.5/1  ม.3 ม.3   ช้ัน 
 วิทย์ 1 วิทย์ 1 วิทย์ 2 วิทย์ 2  วิทย์ 5 วิทย์ 5   ห้อง 
  ว 22102 ว 22102  ว 22102 ว 22102  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.2/3 ม.2/3  ม.2/5 ม.2/5    ช้ัน 
  วิทย์ 1 วิทย์ 1  วิทย์ 4 วิทย์ 4    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวสำราญ  สังคีรี    จำนวน  19   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

       2201-2103 2201-2103 PLC วิชา 
จันทร์       ปวช.3 ปวช.3 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

       คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์  ห้อง 
     วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ    วิชา 

อังคาร     ม.1/4 ม.1/4  ประชุม  ช้ัน 
     คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์    ห้อง 
  ค้นคว้า   วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ  จิตอาสา PLC วิชา 

พุธ  ม.2/2   ม.1/5 ม.1/5  ม.5/2 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
     คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์    ห้อง 
 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ 2201-2103 2201-2103    แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/3 ม.1/3 ปวช.3 ปวช.3      ช้ัน 
 คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์      ห้อง 
 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ   วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ จิตอาสา ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.1/2 ม.1/2   ม.1/1 ม.1/1 ม.5/3   ช้ัน 
 คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์   คอม ดร.สุจินต์ คอม ดร.สุจินต์    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวสิปภา  โชติโภคินสุข     จำนวน  20  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ     วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/3 ม.3/3     ม.3/1 ม.3/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 Resource Resource     Resource Resource  ห้อง 
 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ      I 30202  วิชา 

อังคาร ม.3/4 ม.3/4      ม.5/1  ช้ัน 
 Resource Resource      Resource  ห้อง 
      I 30202  ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ      ม.5/1   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
      Resource    ห้อง 
 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ  I 30202 I 30202 แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/2 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/5  ม.5/2 ม.5/2   ช้ัน 
 Resource Resource Resource Resource  Resource Resource   ห้อง 
 I 30202 I 30202   ค้นคว้า   ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.5/3 ม.5/3   ม.1/4     ช้ัน 
 Resource Resource   ห้องสมุด     ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายสุเมธ  ท่ีรัก    จำนวน 23   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ออกแบบเทคโน    I 20202 I 20202  ออกแบบ PLC วิชา 
จันทร์ ม.6/3    ม.2/1 ม.2/1  ม.5/3 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 คอม อบจ.    คอม อบจ. คอม อบจ.  คอม อบจ.  ห้อง 
   ออกแบบ ออกแบบเทคโน  ออกแบบเทคโน ออกแบบเทคโน ประชุม  วิชา 

อังคาร   ม.5/2 ม.6/3  ม.6/2 ม.6/2   ช้ัน 
   คอม อบจ. คอม อบจ.  คอม อบจ. คอม อบจ.   ห้อง 
 ออกแบบ I 20202 I 20202    ออกแบบ ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ ม.5/3 ม.2/3 ม.2/3    ม.5/1  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คอม อบจ. คอม อบจ. คอม อบจ.    คอม อบจ.   ห้อง 
  I 20202 I 20202   I 20202 I 20202 ออกแบบ  วิชา 

พฤหัสบดี  ม.2/4 ม.2/4   ม.2/5 ม.2/5 ม.5/1  ช้ัน 
  คอม อบจ. คอม อบจ.   คอม อบจ. คอม อบจ. คอม อบจ.  ห้อง 
  ค้นคว้า   I 20202 I 20202 ออกแบบ ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.1/1   ม.2/2 ม.2/2 ม.5/2   ช้ัน 
     คอม อบจ. คอม อบจ. คอม อบจ.   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวชนนิกานต์  สังข์สุวรรณ     จำนวน  23  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ   วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ว 31107 ว 31107 PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/4 ม.2/4   ม.2/5 ม.2/5 ม.4/2 ม.4/2 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 คอม 446 คอม 446   คอม 446 คอม 446 คอม 446 คอม 446  ห้อง 
 ว 31107 ว 31107      ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.4/4 ม.4/4        ช้ัน 
 คอม 446 คอม 446        ห้อง 
 วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ ว 31107 ว 31107  ว 31107 ว 31107 ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ ม.2/1 ม.2/1 ม.4/3 ม.4/3  ม.4/5 ม.4/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 คอม 446 คอม 446 คอม 446 คอม 446  คอม 446 คอม 446   ห้อง 
  วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ  วิทยาการคำนวณ วิทยาการคำนวณ  แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี  ม.2/3 ม.2/3  ม.2/2 ม.2/2    ช้ัน 
  คอม 446 คอม 446  คอม 446 คอม 446    ห้อง 
 ว 31107 ว 31107      ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.4/1 ม.4/1        ช้ัน 
 คอม 446 คอม 446        ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวบุญทวี  สาดสาน     จำนวน  21  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

      ส 23102 ส 23102 ส 23102  วิชา 
จันทร์      ม.3/5 ม.3/4 ม.3/2  ช้ัน 

      สังคม 4 สังคม 4 สังคม 4  ห้อง 
 ส 23102 ส 23102 ส 23102   ส 23102  ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.3/2 ม.3/1 ม.3/3   ม.3/5   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 4 สังคม 4 สังคม 4   สังคม 4    ห้อง 
 ส 23102 ส 23102 ส 23102    ส 23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/1 ม.3/4 ม.3/3    ม.3/5   ช้ัน 
 สังคม 4 สังคม 4 สังคม 4    สังคม 4   ห้อง 
 ส 23102       แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/3        กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 4         ห้อง 
 ส 23102  ส 23102 ส 23102 ค้นคว้า   ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.3/4  ม.3/1 ม.3/2 ม.1/4 PLC PLC   ช้ัน 
 สังคม 4  สังคม 4 สังคม 4 ห้องสมุด วิชาการ วิชาการ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวเพชราภรณ์  ปัจฉิมพิหงษ์     จำนวน  19  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ส 22104 ส 22104  ส 22104   ส 22104  วิชา 
จันทร์  ม.2/2 ม.2/5  ม.2/4   ม.2/3  ช้ัน 

  สังคม 3 สังคม 3  สังคม 3   สังคม 3  ห้อง 
 ส 23104   ส 23104   ส 21104 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.3/5   ม.3/3   ม.1/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 3   สังคม 3   สังคม 3   ห้อง 
 ส 21104     ส 23104 ส 21104 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/1     ม.3/4 ม.1/5   ช้ัน 
 สังคม 3     สังคม 3 สังคม 3   ห้อง 
  ค้นคว้า    ส 22104 ส 21104 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.1/5    ม.2/1 ม.1/4  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  ห้องสมุด    สังคม 3 สังคม 3   ห้อง 
   ส 21104   ส 23104 ส 23104 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์   ม.1/3   ม.3/1 ม.3/2   ช้ัน 
   สังคม 3   สังคม 3 สังคม 3   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวกนกวรรณ  ยิ่งประสบผล     จำนวน  20  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   ส 31102   ส 33102 ติว O-NET ติว O-NET  วิชา 
จันทร์   ม.4/5   ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3  ช้ัน 

   สังคม 2   สังคม 2 สังคม 2 สังคม 2  ห้อง 
 ส 31102  ส 31102 ส 31102  ส 31102  ส 31102 PLC วิชา 

อังคาร ม.4/3  ม.4/4 ม.4/2  ม.4/5  ม.4/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 2  สังคม 2 สังคม 2  สังคม 2  สังคม 2  ห้อง 
 ส 33102 ส 31102    ส 31102  ส 31102  วิชา 

พุธ ม.6/2 ม.4/3    ม.4/4  ม.4/1  ช้ัน 
 สังคม 2 สังคม 2    สังคม 2  สังคม 2  ห้อง 
 ส 33102     ส 33102  แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.6/2     ม.6/3   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 2     สังคม 2    ห้อง 
 ส 33102   ส 33102   ส 31102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.6/3   ม.6/1   ม.4/2   ช้ัน 
 สังคม 2   สังคม 2   สังคม 2   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวเมลิสา  เรนทร์สถาน     จำนวน  18  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ส 32102 ส 31104 ส 31104  ส 31104  20000-1507  วิชา 
จันทร์  ม.5/1 ม.4/3 ม.4/5  ม.4/1  ปวช.2  ช้ัน 

  สังคม 1 สังคม 1 สังคม 1  สังคม 1  สังคม 1  ห้อง 
 ส 31104   ส 32102  ส 32102  ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.4/2   ม.5/1  ม.5/3   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 1   สังคม 1  สังคม 1    ห้อง 
 ส 31104  ส 32102   ส 32102  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.4/4  ม.5/2   ม.5/3    ช้ัน 
 สังคม 1  สังคม 1   สังคม 1    ห้อง 
 ส 32104       แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.5/2        กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 สังคม 1         ห้อง 
   ส 32104 ส 32102   ส 32104 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์   ม.5/3 ม.5/2   ม.5/1   ช้ัน 
   สังคม 1 สังคม 1   สังคม 1   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายศิริพงศ์  ชมเสือ    จำนวน  19  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   ส 22102  ส 22102  ส 22102 ส 22102  วิชา 
จันทร์   ม.2/2  ม.2/3  ม.2/1 ม.2/4  ช้ัน 

   จริยธรรม  จริยธรรม  จริยธรรม จริยธรรม  ห้อง 
 ส 22102 ส 22102 ส 22102  ส 22102   ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.2/2 ม.2/5 ม.2/4  ม.2/1    กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม  จริยธรรม     ห้อง 
     ส 22102  ค้นคว้า   วิชา 

พุธ     ม.2/4  ม.1/2 ลูกเสือ  ช้ัน 
     จริยธรรม     ห้อง 
 ส 22102    ส 22102  ส 22102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/3    ม.2/5  ม.2/1  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 จริยธรรม    จริยธรรม  จริยธรรม   ห้อง 
  ส 22102    ส 22102 ส 22102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.2/5    ม.2/3 ม.2/2   ช้ัน 
  จริยธรรม    จริยธรรม จริยธรรม   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวปิยธิดา  หล้าแหล่ง    จำนวน  19  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ส 21102   ส 21102 ส 21102    วิชา 
จันทร์  ม.1/4   ม.1/5 ม.1/3    ช้ัน 

  สังคม 2   สังคม 2 สังคม 3    ห้อง 
     ส 21102 ส 21102  ประชุม PLC วิชา 

อังคาร     ม.1/3 ม.1/1   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
     สังคม 2 สังคม 4    ห้อง 
   ส 21102  ส 21102  ส 21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ   ม.1/2  ม.1/3  ม.1/1   ช้ัน 
   สังคม 3  สังคม 2  สังคม 2   ห้อง 
  ค้นคว้า   ส 21102 ส 21102 ส 21102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.1/5   ม.1/5 ม.1/4 ม.1/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
     สังคม 2 สังคม 1 สังคม 2   ห้อง 
   ส 21102  ส 21102 ส 21102 ส 21102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์   ม.1/4  ม.1/5 ม.1/2 ม.1/1   ช้ัน 
   สังคม 2  สังคม 2 สังคม 2 สังคม 3   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายเมธัส  บัวทอง    จำนวน  18  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  พ 23104   พ 21104 พ 21104 เสริมทักษะ  PLC วิชา 
จันทร์  ม.3/4   ม.1/4 ม.1/2 ม.2/3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

  หอประชุม   หอประชุม หอประชุม ห้องสมุด   ห้อง 
 พ 21104   พ 23104  พ 21104  ประชุม  วิชา 

อังคาร ม.1/3   ม.3/2  ม.1/5    ช้ัน 
 หอประชุม   หอประชุม  หอประชุม    ห้อง 
     เสริมทักษะ  เสริมทักษะ ลูกเสือ  วิชา 

พุธ     ม.2/5  ม.4/2   ช้ัน 
     ห้องสมุด     ห้อง 
    พ 23104 พ 21104   แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี    ม.3/1 ม.1/1    กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
    หอประชุม หอประชุม     ห้อง 
 พ 23104 ค้นคว้า     พ 23104 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.3/5 ม.1/1    PLC ม.3/5   ช้ัน 
 หอประชุม ห้องสมุด    วิชาการ หอประชุม   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายสิริวัฒน์  แก้วแก่น    จำนวน  20  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  ง 33102 ง 32102   เสริมทักษะ   ง 32102 PLC วิชา 
จันทร์  ม.6/3 ม.5/2  ม.2/2   ม.5/1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

  โสต อ.4 โสต อ.4     โสต อ.4  ห้อง 
  ง 33102 ง 33102    ง 33102 ประชุม  วิชา 

อังคาร  ม.6/2 ม.6/1    ม.6/3   ช้ัน 
  โสต  อ 4 โสต  อ 4    โสต อ.4   ห้อง 
 พ 23102  พ 23102   พ 23102  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/5  ม.3/1   ม.3/3    ช้ัน 
 พละ   พละ    พละ    ห้อง 
   ง 33102 ง 33102    แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.6/2 ม.6/1     กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   โสต อ.4 โสต อ.4      ห้อง 
 เสริมทักษะ  เสริมทักษะ ง 32102  พ 23102 พ 23102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.2/4  ม.2/1 ม.5/3  ม.3/2 ม.3/4   ช้ัน 
 ห้องสมุด  ห้องสมุด โสต อ.4  พละ พละ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายณัฐกิตต์ิ  ลาวทอง    จำนวน  19  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   พ 22102   พ 22104  พ 22104 PLC วิชา 
จันทร์   ม.2/3   ม.2/2  ม.2/5 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

   พละ   หอประชุม  หอประชุม  ห้อง 
  พ 22102 พ 22102  เสริมทักษะ  เสริมทักษะ ประชุม  วิชา 

อังคาร  ม.2/2 ม.2/1  ม.1/5  ม.1/4   ช้ัน 
  พละ พละ  ห้องสมุด  ห้องสมุด   ห้อง 
 พ 22102  ค้นคว้า   เสริมทักษะ  ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/4  ม.2/4   ม.1/1    ช้ัน 
 พละ  ห้องสมุด   ห้องสมุด    ห้อง 
 เสริมทักษะ    พ 22104  พ 22104 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/2    ม.2/4  ม.2/3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 ห้องสมุด    หอประชุม  หอประชุม   ห้อง 
 พ 22102     เสริมทักษะ พ 22104 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.2/5     ม.1/3 ม.2/1   ช้ัน 
 พละ     ห้องสมุด หอประชุม   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาววนิดา  เฟ่ืองฟู   จำนวน 20   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 พ 32102  พ 33102   พ 21102  พ 32102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.5/1  ม.6/2   ม.1/1  ม.5/2 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 พละ  พละ   พละ  พละ  ห้อง 
  ค้นคว้า พ 31102 พ 32102   พ 31102 พ 31102  วิชา 

อังคาร  ม.2/3 ม.4/5 ม.5/3   ม.4/3 ม.4/4  ช้ัน 
  ห้องสมุด พละ พละ   พละ พละ  ห้อง 
  พ 33102 พ 21102   พ 33102 พ 21102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ  ม.6/3 ม.1/4   ม.6/1 ม.1/3   ช้ัน 
  พละ พละ   พละ พละ   ห้อง 
       พ 21102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี       ม.1/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
       พละ   ห้อง 
    พ 31102  พ 31102 พ 21102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์    ม.4/1  ม.4/2 ม.1/2   ช้ัน 
    พละ  พละ พละ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ    จำนวน 27   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ศ 23102 ศ 31102  ศ 33102  ศ 33102  ศ 23102 PLC วิชา 
จันทร์ ม.3/4 ม.4/1  ม.6/1  ม.6/3  ม.3/5 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ดนตรี ดนตรี  ดนตรี  ดนตรี  ดนตรี  ห้อง 
 ศ 31102 ค้นคว้า ศ 23102 ศ 32102  ศ 31101 ศ 31101   วิชา 

อังคาร ม.4/5 ม.2/3 ม.3/2 ม.5/2  ม.4/4 ม.4/2 ประชุม  ช้ัน 
 ดนตรี ห้องสมุด ดนตรี ดนตรี  ดนตรี ดนตรี   ห้อง 
 ศ 31102 ศ 23102 ศ 23102 ศ 32102  ศ 23102 ศ 23102   วิชา 

พุธ ม.4/3 ม.3/3 ม.3/2 ม.5/3  ม.3/5 ม.3/1 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ดนตรี ดนตรี ดนตรี ดนตรี  ดนตรี ดนตรี   ห้อง 
   ศ 23102 ศ 33102     PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.3/4 ม.6/2    แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   ดนตรี ดนตรี      ห้อง 
 ศ 23102  ศ 23102 ศ 32102      วิชา 

ศุกร์ ม.3/1  ม.3/3 ม.5/1  PLC PLC ชุมนุม  ช้ัน 
 ดนตรี  ดนตรี ดนตรี  วิชาการ วิชาการ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์    จำนวน 25   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ศ 22102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.2/1  ม.3 ม.3  ม.2/4 ม.1 ม.1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ศูนย์วัฒนธรรม     ศูนย์วัฒนธรรม    ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

อังคาร  ม.1 ม.1   ม.2 ม.2 ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 
 ศ 22102  ศ 22102  ศ 22102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

พุธ ม.2/3  ม.2/5  ม.2/2 ม.2 ม.2 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม     ห้อง 
 ศ 22102     เพิ่มเติม เพิ่มเติม  PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.2/5     ม.3 ม.3 แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 ศูนย์วัฒนธรรม         ห้อง 
 ศ 22102  ศ 22102  ศ 22102 ศ 22102  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3 ม.2/4    ช้ัน 
 ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ   นางสาวเนตรดาว  ช้ันขวัญ   จำนวน  26  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ค้นคว้า เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.5 ม.5 ม.3 ม.3  ม.6/3 ม.1 ม.1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

      ห้องสมุด    ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

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

พุธ   ม.4,6 ม.4,6  ม.2 ม.2 ลูกเสือ  ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม  PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5 ม.5 ม.5  ม.3 ม.3 แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม    ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.4,6 ม.4,6 ม.4,6      ช้ัน 
          ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายภัทรพล  ผาดศรี    จำนวน  26  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 ค้นคว้า ศ 21102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม  เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.1/3 ม.1/5 ม.3 ม.3   ม.1 ม.1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ห้องสมุด ดนตรี        ห้อง 
  เพิ่มเติม  เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม    วิชา 

อังคาร  ม.1 ม.1   ม.2 ม.2 ประชุม  ช้ัน 
          ห้อง 
 ศ 21102 ศ 21102 ศ 21102  ศ 21102 เพิ่มเติม  เพิ่มเติม   วิชา 

พุธ ม.1/2 ม.1/1 ม.1/3  ม.1/4 ม.2 ม.2 ลูกเสือ  ช้ัน 
 ดนตรี ดนตรี ดนตรี  ดนตรี     ห้อง 
   ศ 21102  ศ 21102 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.1/4  ม.1/2 ม.3 ม.3 แนะแนว กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   ดนตรี  ดนตรี     ห้อง 
 ศ 21102  ศ 21102  ศ 21102   ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.1/1  ม.1/5  ม.1/3     ช้ัน 
 ดนตรี  ดนตรี  ดนตรี     ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ   นายเฉลยพงษ์   ช่ืนประทุม   จำนวน  12  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม        วิชา 
จันทร์ ม.5 ม.5        ช้ัน 

          ห้อง 
        เสริมทักษะ  วิชา 

อังคาร        นร.เรียนรวม  ช้ัน 
          ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

พุธ   ม.4,6 ม.4,6      ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5 ม.5 ม.5      ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม    ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.4,6 ม.4,6 ม.4,6    ปั้น เผา เพ้น  ช้ัน 
          ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายสุนทร  ท่ังทอง     จำนวน 27   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  ชุมนุม เพิ่มเติม เพิ่มเติม PLC วิชา 
จันทร์ ม.5 ม.5 ม.3 ม.3  ม.4/5 ม.1 ม.1 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 การงาน 1 การงาน 1 การงาน 1 การงาน 1   การงาน 1 การงาน 1  ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

อังคาร  ม.1 ม.1   ม.2 ม.2 ประชุม  ช้ัน 
  การงาน 1 การงาน 1   การงาน 1 การงาน 1   ห้อง 
  แนะแนว เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ  ม.4/5 ม.4 ม.4  ม.2 ม.2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  การงาน 1 การงาน 1 การงาน 1  การงาน 1 การงาน 1   ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5 ม.5 ม.5  ม.3 ม.3   ช้ัน 
  การงาน 1 การงาน 1 การงาน 1  การงาน 1 การงาน 1   ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม      วิชา 

ศุกร์  ม.4 ม.4 ม.4  PLC PLC   ช้ัน 
  การงาน 1 การงาน 1 การงาน 1  วิชาการ วิชาการ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นายโกศล  เกิดดี     จำนวน 18   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   เพิ่มเติม เพิ่มเติม   ง 31102  PLC วิชา 
จันทร์   ม.3 ม.3   ม.4/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

   การงาน 6 การงาน 6   โสต อ.4   ห้อง 
    ง 31102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

อังคาร    ม.4/4  ม.2 ม.2   ช้ัน 
    โสต อ.4  การงาน 6 การงาน 6   ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ง 31102 PLC วิชา 

พุธ   ม.6 ม.6  ม.2 ม.2 ม.4/2,4/3 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   การงาน 6 การงาน 6  การงาน 6 การงาน 6 โสต อ.4  ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม ง 31102  วิชา 

พฤหัสบดี      ม.3 ม.3 ม.4/1  ช้ัน 
      การงาน 6 การงาน 6 เรียนรวม  ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม    ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.6 ม.6 ม.6      ช้ัน 
  การงาน 6 การงาน 6 การงาน 6      ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางลาวัลย์  ปลื้มใจ    จำนวน  16  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

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

   การงาน 5 การงาน 5   การงาน 5 การงาน 5  ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ประชุม  วิชา 

อังคาร   ม.1 ม.1  ม.2 ม.2   ช้ัน 
   การงาน 5 การงาน 5  การงาน 5 การงาน 5   ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม  PLC วิชา 

พุธ      ม.2 ม.2 ลูกเสือ กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
      การงาน 5 การงาน 5   ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

พฤหัสบดี      ม.3 ม.3 แนะแนว  ช้ัน 
      การงาน 5 การงาน 5   ห้อง 
       ค้นคว้า ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์       ม.2/5   ช้ัน 
       ห้องสมุด   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวสุชารัตน์  ยาแก้ว     จำนวน 11   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

         PLC วิชา 
จันทร์         กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

          ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม   วิชา 

อังคาร      ม.2 ม.2 ประชุม  ช้ัน 
      การงาน 3 การงาน 3   ห้อง 
   เพิ่มเติม เพิ่มเติม  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ   ม.6 ม.6  ม.2 ม.2 เนตรนารี กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   การงาน 3 การงาน 3  การงาน 3 การงาน 3   ห้อง 
          วิชา 

พฤหัสบดี        แนะแนว  ช้ัน 
          ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม    ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.6 ม.6 ม.6      ช้ัน 
  การงาน 3 การงาน 3 การงาน 3      ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางรัชเกล้า  เปรมกมล    จำนวน  16  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

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

   การงาน 7 การงาน 7   การงาน 7 การงาน 7  ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม ประชุม  วิชา 

อังคาร  ม.1 ม.1   ม.2 ม.2   ช้ัน 
  การงาน 7 การงาน 7   การงาน 7 การงาน 7   ห้อง 
   ค้นคว้า   เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ PLC วิชา 

พุธ   ม.2/4   ม.2 ม.2 เนตรนารี กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   ห้องสมุด   การงาน 7 การงาน 7   ห้อง 
      เพิ่มเติม เพิ่มเติม แนะแนว  วิชา 

พฤหัสบดี      ม.3 ม.3   ช้ัน 
      การงาน 7 การงาน 7   ห้อง 
        ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์          ช้ัน 
          ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางรัชนู  ศันเสนียกุล     จำนวน  24  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 20201-2108 20201-2108 2201-2008 2201-2008  20201-2003 20201-2003  PLC วิชา 
จันทร์ ปวช.2 ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3  ปวช.2 ปวช.2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   ห้อง 
  20201-2108 20201-2003 หัวหน้าระดับ   2201-2008 2201-2008  วิชา 

อังคาร  ปวช.2 ปวช.2 ทวิ-ช่าง   ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 
  ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3    ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ห้อง 
   2201-2008 2201-2008   20201-2108 20201-2108 PLC วิชา 

พุธ   ปวช.3 ปวช.3   ปวช.2 ปวช.2 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1   ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ห้อง 
   20201-2003 20201-2003      วิชา 

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

ศุกร์ ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3  ปวช.3 ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 
 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1  ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางวรรณา  หงษ์ทอง    จำนวน 17   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   20201-2004 20201-2004   20200-1005 20200-1005 PLC วิชา 
จันทร์   ปวช.2 ปวช.2   ม.4/4 ม.4/4 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

   ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด  ห้อง 
    20201-2006      วิชา 

อังคาร    ปวช.2      ช้ัน 
    ธุรกิจ 3      ห้อง 
  20201-2004     20200-1005 20200-1005 PLC วิชา 

พุธ  ปวช.2     ม.4/4 ม.4/4 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  ธุรกิจ 3     พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด  ห้อง 
 20201-2006 20201-2006     20000-2006 20000-2006  วิชา 

พฤหัสบดี ปวช.2 ปวช.2     ปวช.2 ปวช.2  ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3     ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ห้อง 
   20201-2004 20201-2004  20200-2006 20200-2006 แนะแนว  วิชา 

ศุกร์   ปวช.2 ปวช.2  ปวช.2 ปวช.2   ช้ัน 
   ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาววารี  ชูช่ืน    จำนวน 18 คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 2201-2104 2201-2104     20200-1005 20200-1005 PLC วิชา 
จันทร์ ปวช.3 ปวช.3     ม.4/4 ม.4/4 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 

 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1     พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด  ห้อง 
  20001-1003 20001-1003    20201-2105 20201-2105  วิชา 

อังคาร  ม.4/3 ม.4/3    ปวช.2 ปวช.2  ช้ัน 
  ธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2    ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ห้อง 
       20200-1005 20200-1005 PLC วิชา 

พุธ       ม.4/4 ม.4/4 กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
       พิมพ์ดีด พิมพ์ดีด  ห้อง 
 2201-2104 2201-2104 20201-2105    2000-2006 2000-2006  วิชา 

พฤหัสบดี ปวช.3 ปวช.3 ปวช.2    ปวช.3 ปวช.3  ช้ัน 
 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 1 ธุรกิจ 3    ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3  ห้อง 
 20201-2105 20201-2105      ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ปวช.2 ปวช.2      คอมธุรกิจ   ช้ัน 
 ธุรกิจ 3 ธุรกิจ 3        ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสิรินาถ  ธารา     จำนวน   22 คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   อ 33102 อ 32202  อ 31202 อ 32202   วิชา 
จันทร์   ม.6/1 ม.5/3  ม.4/2 ม.5/2   ช้ัน 

   อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1 อังกฤษ 1   ห้อง 
 อ 33102  อ 32202   อ 33102 อ 31202 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.6/2  ม.5/1   ม.6/3 ม.4/1  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1   อังกฤษ 1 อังกฤษ 1   ห้อง 
 อ 33102 อ 31202 อ 32202   ติว O-net ติว O-net อ 33102  วิชา 

พุธ ม.6/1 ม.4/1 ม.5/3   ม.6/3 ม.6/2 ม.6/2  ช้ัน 
 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1   อังกฤษ 1 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  ห้อง 
  อ 32202     อ 33102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5/1     ม.6/3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  อังกฤษ 1     อังกฤษ 1   ห้อง 
 อ 31202 อ 32202      ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.4/2 ม.5/2    PLC  PLC    ช้ัน 
 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1    วิชาการ วิชาการ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางอารีรัตน์  นามเทศ    จำนวน  21  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 อ 31102   อ 31102  อ 31102  อ 22102   วิชา 
จันทร์ ม.4/5   ม.4/4  ม.4/3 ม.2/2   ช้ัน 

 อังกฤษ 5   อังกฤษ 5  อังกฤษ 5 อังกฤษ 5   ห้อง 
  อ 22102  อ 31102 อ 31102    ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.2/4  ม.4/2 ม.4/3     กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5 อังกฤษ 5      ห้อง 
 อ 31102  อ 22102  อ 31102  เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.4/5 ม.2/4  ม.4/4  ม.2 ม.2 เนตรนารี  ช้ัน 
 อังกฤษ 5 อังกฤษ 5  อังกฤษ 5      ห้อง 
  อ 31102  อ 22102   อ 31102  แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.4/1 ม.2/2   ม.4/2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  อังกฤษ 5 อังกฤษ 5   อังกฤษ 5    ห้อง 
  อ 22102     อ 31102  อ 22102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.2/2     ม.4/1 ม.2/4   ช้ัน 
 อังกฤษ 5     อังกฤษ 5 อังกฤษ 5   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวภัทรพร  กลิ่นอุบล    จำนวน  29  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 อ 23102 อ 33202  อ 33202  อ 23102 อ 32102 อ 23102  วิชา 
จันทร์ ม.3/5 ม.6/2  ม.6/3  ม.3/1 ม.5/3 ม.3/3  ช้ัน 

 อังกฤษ 1 อังกฤษ 1  อังกฤษ 4  อังกฤษ 4 อังกฤษ 3 อังกฤษ 1  ห้อง 
 ติว O-net อ 32102  อ 33202  อ 23102 อ 23102 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.3/3 ม.5/2  ม.6/1  ม.3/3 ม.3/5  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 จีน 1 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3   ห้อง 
 อ 33202  อ 32102 อ 23102  อ 32102 อ 32102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.6/3  ม.5/1 ม.3/1  ม.5/2 ม.5/3   ช้ัน 
 อังกฤษ 4  อังกฤษ 5 อังกฤษ 1  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3   ห้อง 
 ติว O-net  อ 23102   อ 33202 อ 32102 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.3/1  ม.3/1   ม.6/2 ม.5/1  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 อังกฤษ 1  อังกฤษ 1   อังกฤษ 1 อังกฤษ 5   ห้อง 
 อ 23102 อ 23102 อ 33202 ติว O-net    ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.3/3 ม.3/5 ม.6/1 ม.3/5  PLC PLC   ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 5 อังกฤษ 1 อังกฤษ1  วิชาการ วิชาการ   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวกรกกนก  เอ่ียมสำอาง     จำนวน 22   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 อ 21102     อ 22102 อ 22102   วิชา 
จันทร์ ม.1/4     ม.2/3 ม.2/5   ช้ัน 

 อังกฤษ 3     อังกฤษ 3 อังกฤษ 3   ห้อง 
 อ 21102 อ 22102 อ 22102   20000-1205  ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.1/2 ม.2/1 ม.2/3   ปวช.2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3   ธุรกิจ 3    ห้อง 
 อ 22102 อ 21102  20000-1205    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.2/5 ม.1/4  ปวช.2      ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  ธุรกิจ 3      ห้อง 
  อ 21102 อ 22102   เพิ่มเติม เพิ่มเติม แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.1/2 ม.2/1   ม.3 ม.3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3       ห้อง 
 อ 22102 อ 22102 อ 22102  อ 21102 อ 21102  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.2/3 ม.2/1 ม.2/5  ม.1/2 ม.1/4    ช้ัน 
 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3 อังกฤษ 3  อังกฤษ 3 อังกฤษ 3    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ นางสาวปุณยาพร  เช่ือมชิต     จำนวน 24   คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 อ 21102  อ 21102   2000-1219    วิชา 
จันทร์ ม.1/5  ม.1/1   ปวช.3    ช้ัน 

 จีน 1  จีน 2   ธุรกิจ1    ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม  อ 21102 อ 23102  ประชุม PLC วิชา 

อังคาร  ม.1 ม.1  ม.1/1 ม.3/2   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
     จีน 2 จีน 1    ห้อง 
 ติว O-NET 2000-1219  ติว O-NET  อ 21102 อ 23102 ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.3/4 ปวช.3  ม.3/2  ม.1/3 ม.3/4   ช้ัน 
 จริยธรรม ธุรกิจ 1  จีน 2  จีน 2 จีน 1   ห้อง 
 อ 21102 อ 23102  อ 23102 อ 21102 อ 21102  แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี ม.1/5 ม.3/4  ม.3/2 ม.1/3 ม.1/1   กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 จีน 2 จีน 1  จีน 1 จีน 2 จีน 2    ห้อง 
 อ 21102 อ 23102    อ 23102 อ 21102 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์ ม.1/3 ม.3/2    ม.3/4 ม.1/5   ช้ัน 
 จีน 2 จีน 2    จีน 1 จีน 1   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวอุไรรัตน์  ขวัญดี     จำนวน  20  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

 เพิ่มเติม เพิ่มเติม   จ 21204 จ 21204    วิชา 
จันทร์ ม.5 ม.5   ม.1/2 ม.1/4    ช้ัน 

     จีน 2 จีน 2    ห้อง 
 จ 21204 จ 31206    เพิ่มเติม เพิ่มเติม ประชุม PLC วิชา 

อังคาร ม.1/4 ม.4/2    ม.2 ม.2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
 จีน 2 จีน 2        ห้อง 
 จ 31206     เพิ่มเติม เพิ่มเติม ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.4/1     ม.2 ม.2   ช้ัน 
 จีน 2         ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม   จ 31206 แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี  ม.5 ม.5 ม.5   ม.4/2  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
       จีน 2   ห้อง 
   จ 21204    จ 31206 ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์   ม.1/2    ม.4/1   ช้ัน 
   จีน 2    จีน 2   ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  นางสาวธนรัตน์  ปิ่นศิริ     จำนวน  18  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

  จ 21204 เพิ่มเติม เพิ่มเติม  จ 21204    วิชา 
จันทร์  ม.1/1 ม.3 ม.3  ม.1/5    ช้ัน 

  จีน 1    จีน 1    ห้อง 
       จ 21204 ประชุม PLC วิชา 

อังคาร       ม.1/3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
       จีน 1   ห้อง 
 จ 21204  เพิ่มเติม เพิ่มเติม    ลูกเสือ  วิชา 

พุธ ม.1/3  ม.6 ม.6      ช้ัน 
 จีน 1         ห้อง 
   จ 21204   เพิ่มเติม เพิ่มเติม แนะแนว PLC วิชา 

พฤหัสบดี   ม.1/1   ม.3 ม.3  กลุ่มสาระฯ ช้ัน 
   จีน 1       ห้อง 
  เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม  จ 21204  ชุมนุม  วิชา 

ศุกร์  ม.6 ม.6 ม.6  ม.1/5    ช้ัน 
      จีน 1    ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

ช่ือ  Mrs.JogenMosneBingco   จำนวน  24  คาบ 
 

วัน คาบท่ี1 
8.15-9.15 

คาบท่ี2 
9.15-10.15 

คาบท่ี3 
10.15-11.15 

คาบท่ี4 
11.15-12.10 

คาบท่ี5 
12.10-13.00 

คาบท่ี6 
13.00-14.00 

คาบท่ี7 
14.00-15.00 

คาบท่ี8 
15.00-16.00 

คาบท่ี 9 
16.00-17.00 

 

   ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  วิชา 
จันทร์   ม.1/3  ม.1/1  ม.3/2 ม.4/3  ช้ัน 

   อังกฤษ 4  อังกฤษ 4  อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  PLC วิชา 

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

พุธ ม.2/2 ม.1/2   ม.2/1  ม.3/3 ม.4/5  ช้ัน 
 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4   อังกฤษ 4  อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  ห้อง 
 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  PLC วิชา 

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

ศุกร์ ม.6/2    ม.2/4 ม.6/1 ม.3/1 ปวช.2,3  ช้ัน 
 อังกฤษ 4    อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4 อังกฤษ 4  ห้อง 



 
 

ตารางสอนครู  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 

 
                                                                                                    

 

                                                     (นายพิชัย  วงษ์จันทร์ )                                                                 (นายนิติพงษ์  ยาวไธสง) 
                                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
  
  

 


