
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
หน้าท่ีพลเมือง
ประชุมระดบั ม.4

ลูกเสือ PLC
เนตรนารี คอมฯ

ลดเวลาเรียน
ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

ว21284 ม.1/5 2 คาบ
ว21281 ม.1/1-5 10 คาบ (ฝ1  ,.1/1-5   10 คาบ)
ว31281 ม.4/1-4 8 คาบ
ว31284 ม.4/4 2 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................

                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
รวม 26 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

ว21284

คอม1

ม.4/1
คอม1

ม.1/5
ว21281
ม.1/3(ฝ1)
คอม1

ว31281

คอม1

ว31281
ม.4/3
คอม2

Home room

กิจกรรมตามระเบียบ       4     คาบ

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ว21281
ม.1/2(ฝ1)
คอม1
ว21281
ม.1/4(ฝ1)
คอม1
ว31281

10 

นาที
ว31284
ม.4/4
คอม1

ม.4/4
คอม1

ว21281
ม.1/1(ฝ1)
คอม1

ว31281
ม.4/2

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูศิริวลัภา ศรีเศรษฐมาตย์

Home room

Home room

Home room

ว21281
ม.1/5(ฝ1)
คอม1

Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
ว22104 ว22104 ว32104 ว32104 หน้าท่ีพลเมือง ว22104
ม.2/3 ม.2/1 ม.5/1 ม.5/3 ประชุมระดบั ม.2/5
คอม2 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1

ว32282
ม.5/3(ฝ2)
คอม2

ว32282 ว22104 ว22282 ลูกเสือ PLC
ม.5/4(ฝ2) ม.2/2 ม.2/5(ฝ2) เนตรนารี คอมฯ
คอม2 คอม1 คอม1
ว32282 ว22104 ว32104 ว32282 ว22282
ม.5/1(ฝ2) ม.2/4 ม.5/2 ม.5/2(ฝ2) ม.2/1(ฝ2)
คอม1 คอม1 คอม1 คอม2 คอม1
ว22282 ว32104 ว22282 ว22282 ลดเวลาเรียน
ม.2/4(ฝ2) ม.5/4 ม.2/3(ฝ2) ม.2/2(ฝ2) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้
คอม2 คอม2 คอม1 คอม1

ว22104 ม.2/1-5 5คาบ
ว22282 ม.2/1-5 5คาบ(ฝ2  ม.2/1-5   5 คาบ)
ว22284 ม.2/5 2คาบ
ว32104 ม.5/1-4 4คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
ว32282 ม.5/1-4 4คาบ(ฝ2  ม.5/1-4  4 คาบ)                                                        (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
ว32284 ม.5/4 2คาบ รวม 26 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูเลิศพงศ์   ยงกิจเจริญลาภ

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room

กิจกรรมตามระเบียบ     4      คาบ

อังคาร Home room

ว32284 ว22284
ม.5/4 ม.2/5
คอม1 คอม1

10 

นาที

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
ว23282 ว23104 ว23104
ม.3/1 ม.3/3(ฝ3) ม.3/4(ฝ3)
คอม2 คอม2 คอม2

ว23104 ว23282 ว33282
ม.3/5(ฝ3) ม.3/2 ม.6/4
คอม2 คอม2 คอม2

ว33282 ว23282 ว33104 ว23282 ว23282 ลูกเสือ PLC
ม.6/3 ม.3/4 ม.6/2(ฝ3) ม.3/5 ม.3/3 เนตรนารี คอมฯ
คอม2 คอม2 คอม2 1302 คอม2
ว33104 ว23104 ว33282 หน้าท่ีพลเมือง ว33104
ม.6/1(ฝ3) ม.3/2(ฝ3) ม.6/2 ประชุมระดบั ม.3 ม.6/4(ฝ3)
คอม2 คอม2 คอม2 คอม2
ว23104 ว33104 ว33282 ลดเวลาเรียน
ม.3/1(ฝ3) ม.6/3(ฝ3) ม.6/1 ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้
คอม2 คอม2 คอม2

ว23104 ม.3/1-5 5 คาบ (ฝ3 ม.3/1-5  5 คาบ)
ว23282 ม.3/1-5 5 คาบ 
ว23284 ม.3/5 2 คาบ
ว33282 ม.6/1-4 4 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
ว33104 ม.6/1-4 4 คาบ (ฝ3  ม.6/1-4   4 คาบ)                                                        (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
ว30212 ม.6/4 2 คาบ รวม 26 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูวศิิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์

อังคาร Home room

ว30212
ม.6/4

ว23284
ม.3/5
คอม2

10 

นาที

จันทร์ Home room

คอม2

กิจกรรมตามระเบียบ      4    คาบ

Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

พุธ



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10

ลูกเสือ PLC
เนตรนารี คอมฯ

หน้าท่ีพลเมือง
ประชุมระดบั ม.3

ลดเวลาเรียน
ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

ว21281 ม.1/1-5 10 คาบ 

ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

รวม 14 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

คอม1 คอม1

กิจกรรมตามระเบียบ     4     คาบ

ว21281
ม.1/5(ฝ1)
คอม1

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

ว21281
ม.1/1(ฝ1)
คอม1

อังคาร Home room

พุธ Home room

ว21281

ศุกร์ Home room

ม.1/2(ฝ1)
คอม1

พฤหัสบดี Home room

ว21281 ว21281
ม.1/4(ฝ1) ม.1/3(ฝ1)

10 

นาที

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศฝ.นายพงศ์ปกรณ์ พรบุญเสริม



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
หน้าท่ีพลเมือง
ประชุมระดบั

ว32282
ม.5/3(ฝ2)
คอม2

ว32282 ว22282 ลูกเสือ PLC
ม.5/4(ฝ2) ม.2/5(ฝ2) เนตรนารี คอมฯ
คอม2 คอม1
ว32282 ว32282 ว22282
ม.5/1(ฝ2) ม.5/2(ฝ2) ม.2/1(ฝ2)
คอม1 คอม2 คอม1
ว22282 ว22282 ว22282 ลดเวลาเรียน
ม.2/4(ฝ2) ม.2/3(ฝ2) ม.2/2(ฝ2) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้
คอม2 คอม1 คอม1

ว22282 ม.2/1-5 5 คาบ
ว32282 ม.5/1-4 4 คาบ

ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

รวม 13 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

กิจกรรมตามระเบียบ     4       คาบ

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

อังคาร Home room

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศฝ.ธนทัต ช่างเคหะ
10 

นาที



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
ว23104 ว23104
ม.3/3(ฝ3) ม.3/4(ฝ3)
คอม2 คอม2

ว23104
ม.3/5(ฝ3)
คอม2

ว33104 ลูกเสือ PLC
ม.6/2(ฝ3) เนตรนารี คอมฯ
คอม2

ว33104 ว23104 หน้าท่ีพลเมือง ว33104
ม.6/1(ฝ3) ม.3/2(ฝ3) ประชุมระดบั ม.3 ม.6/4(ฝ3)
คอม2 คอม2 คอม2
ว23104 ว33104 ลดเวลาเรียน
ม.3/1(ฝ3) ม.6/3(ฝ3) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้
คอม2 คอม2

ว23104 ม.3/1-5 5 คาบ
ว33104 ม.6/1-4 4 คาบ

ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

รวม 13 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

กิจกรรมตามระเบียบ    4    คาบ

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นศฝ.นายชินพฒัน์ ฉัตรแก้ว
10 

นาที

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

อังคาร Home room

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
ว22104 ว32104 ว32104 ว22104
ม.2/1 ม.5/1 ม.5/3 ม.2/5
เลิศพงศ์ เลิศพงศ์ เลิศพงศ์ เลิศพงศ์

ว22104 PLC
ม.2/2 คอมฯ
เลิศพงศ์
ว22104 ว32104 ว22282
ม.2/4 ม.5/2 ม.2/1
เลิศพงศ์ เลิศพงศ์ เลิศพงศ ์(ฝ2)

ว22282 ว22282
ม.2/3 ม.2/2

เลิศพงศ(์ฝ2) เลิศพงศ(์ฝ2)

ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

ศุกร์ Home room

ว31281 ว31281
ม.4/4 ม.4/1

ศิริวลัภา ศิริวลัภา

พฤหัสบดี Home room

ว21281 ว21281 ว21284
ม.1/4 ม.1/3 ม.1/5

ศิริวลัภา(ฝ1) ศิริวลัภา (ฝ1) ศิริวลัภา

เลิศพงศ์ ศิริวลัภพ เลิศพงศ์

พุธ Home room

ว21281
ม.1/2

ศิริวลัภา(ฝ1)
ม.1/5

ศิริวลัภา (ฝ1)

ว21281

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องคอม 1201
10 

นาที

จันทร์ Home room

ว31284

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

ว21281
ม.4/4 ม.1/1

ศิริวลัภา ศิริวลัภา (ฝ1)

อังคาร Home room

ว32284 ว31281 ว22284
ม.5/4 ม.4/2 ม.2/5



คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

วนั/เวลา 08.20-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10
ว21104 ว23282 ว23104 ว23104
ม.2/3 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/4
เลิศพงศ์ วิศิษฐ์ศกัด์ิ วิศิษฐ์ศกัด์ิ วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3)

ว32282 ว23104 ว23282 ว33282
ม.5/3 ม.3/5 ม.3/2 ม.6/4

เลิศพงศ(์ฝ2) วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) วิศิษฐ์ศกัด์ิ วิศิษฐ์ศกัด์ิ
ว33282 ว32282 ว23282 ว33104 ว22282 ว23282 ว23282 PLC
ม.6/3 ม.5/4 ม.3/4 ม.6/2 ม.2/5 ม.3/5 ม.3/3 คอมฯ

วิศิษฐ์ศกัด์ิ เลิศพงศ(์ฝ2) วิศิษฐ์ศกัด์ิ วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) เลิศพงศ(์ฝ2) วิศิษฐ์ศกัด์ิ วิศิษฐ์ศกัด์ิ
ว33104 ว32282 ว23104 ว33282 ว32282 ว33104
ม.6/1 ม.5/1 ม.3/2 ม.6/2 ม.5/2 ม.6/4

วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) เลิศพงศ(์ฝ2) วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) วิศิษฐ์ศกัด์ิ เลิศพงศ(์ฝ2) วิศิษฐ์ศกัด์ิ
ว23104 ว322282 ว32104 ว33104 ว33282
ม.3/1 ม.2/4 ม.5/4 ม.6/3 ม.6/1

วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) เลิศพงศ(์ฝ2) เลิศพงศ์ วิศิษฐ์ศกัด์ิ(ฝ3) วิศิษฐ์ศกัด์ิ

ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

ศุกร์ Home room

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องคอม 1202
10 

นาที

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

ว23284
ม.3/5

วิศิษฐ์ศกัด์ิ

อังคาร Home room

ว30212 ว31281
ม.6/4 ม.4/5

วิศิษฐ์ศกัด์ิ ศิริวลัภา

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room


