
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
อ31102 อ31102 อ33204 อ21102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.4/2(ฝ 4) ม.4/1(ฝ 4) ม.6/2 ม.1/3( ฝร่ัง ) ประชุมระดบั

1411 1412 1301 1316
อ33204 อ31102 อ31102 อ33202 อ21102
ม.6/2 ม.4/3(ฝ 4) ม.4/1,4/4(ฝ 4) ม.6/2 ม.1/3(ฝ 1)                                 ประชุมวิชาการ
1405 1309 1301 1301 1316
อ32202 อ31102 อ33202 ลูกเสือ PLC
ม.5/4 ม.4/4 ม.5/4 เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1403 1404 1403
อ21102 อ31102 อ31202 อ33202 อ32202
ม.1/3(ฝ 1) ม.4/2(ฝร่ัง) ม.4/2 ม.6/2 ม.5/1

1316 1411 1301 1301 1301
อ31102 อ31102 อ32202 อ33204 ลดเวลาเรียน

ม.4/3(ฝร่ัง) ม.4/2 ม.5/1 ม.6/2 ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้
1309 1411 1301 1405

อ21102 ม.1/3                   3 คาบ (ฝร่ัง 1 คาบ,ฝ1 ม.1/2  2 คาบ) 
อ31102 ม.4/1-4/4           7 คาบ (ฝร่ัง 3 คาบ,ฝ4  ม.4/1-3  3 คาบ)   
อ31202 ม.4/2                   2 คาบ
อ32202 ม.5/1,5/4            4 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
อ33202 ม.6/2                   2 คาบ                                                        (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
อ33204 ม.6/2                   3 คาบ รวม 25 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม

จันทร์

อังคาร

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู มณีพร ดคี า

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room

Home room

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
อ22102 อ22102 อ31204 อ22102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.2/4(ฝ 2) ม.2/2(ฝ 2) ม.4/2(ฝ 4) ม.2/1(ฝ 2) ประชุมระดบั

1411 1307 1301 1306
อ22102 อ22102 อ32204 อ21102 อ31204
ม.2/2(ฝ 2) ม.2/1(ฝ 2) ม.5/2 ม.1/1(ฝ 1) ม.4/2(ฝ 4)

1307 1306 1411 1318 1301
อ22102 อ21102 อ31204 อ22102 อ22102 ลูกเสือ PLC
ม.2/3(ฝ 2) ม.1/1(ฝ 1) ม.4/2(ฝ 4) ม.2/1ฝร่ัง ม.2/2ฝร่ัง เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1308 1318 1301 1306 1307
อ22102 อ22102 อ32204 อ22102 อ22102
ม.2/4ฝร่ัง ม.2/5 ม.5/2 ม.2/3(ฝร่ัง) ม.2/5(ฝร่ัง)

1411 1303 1301 1308 1303
อ22102 อ22102 อ32204 อ22102 อ21101
ม.2/3(ฝ 2) ม.2/5 ม.5/2 ม.2/4(ฝ 2) ม.1/1 ชุมนุม

1308 1303 1301 1411 1301
อ21102 ม.1/1                 3 คาบ (ฝร่ัง 1 คาบ,ฝ1 ม.1/1  2 คาบ)  
อ22102 ม.2/1-2/5       15 คาบ(ฝร่ัง 5 คาบ,ฝ4 ม.2/1-4   8 คาบ)   
อ31204 ม.4/2                 3 คาบ ( ฝ4  ม.4/2   3 คาบ)
อ32204 ม.5/2                 3 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................

                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
รวม 27 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กิจกรรมตามระเบียบ      3     คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ดวงกมล เกตุกราย
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
อ32202 อ21102 อ23102 อ23102 อ23102
ม.5/2 ม.1/2ฝร่ัง ม.3/1ฝร่ัง ม.3/4(ฝ 3) ม.3/5
1301 1317 1420 1417 1302

                      อ33206 อ23102 อ33102 อ23102 อ23102
                      ม .6/3.2 ม.3/1(ฝ 1) ม.3/3(ฝ 3) ม.3/2ฝร่ัง ม.3/5
                      1301 1420 1418 1419 1302

อ23102 อ23102 อ23102 อ32202 อ33206 อ23102 ลูกเสือ PLC
ม.3/1 ม.3/4(ฝ 3) ม.3/3ฝร่ัง ม.5/2 ม.6/3.2 ม.3/2 ฝ 3 เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1420 1417 1418 1411 1301 1419
อ23102 อ21102 อ23102 อ23102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.3/4ฝร่ัง ม.1/2(ฝ 1) ม.3/2(ฝ 3) ม.3/5ฝร่ัง ประชุมระดบั

1417 1317 1419 1302
อ21102 อ23102 ลดเวลาเรียน
ม.1/2(ฝ 1) ม.3/3(ฝ 3) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

1317 1418
อ21102 ม.1/1                3 คาบ (ฝร่ัง 1 คาบ,ฝ1  ม.1/1  2 คาบ)  
อ23102 ม.3/1-3/5        15 คาบ(ฝร่ัง 5 คาบ,ฝ4  ม.3/1-4   8 คาบ)  
อ32202 ม.5/2               2 คาบ  
อ33206 ม.6/3.2            3 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................

                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
รวม 27 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู อรอนงค์ แก้วค า

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

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
อ32102 อ21102 อ21102 อ33102 อ32102
ม.5/1 ม.1/5 ม.1/4(ฝร่ัง) ม.6/4(ฝร่ัง) ม.5/4(ฝร่ัง)

1312 1304 1315 1402 1403
อ32102 อ32102 อ32102 อ32102 อ33102
ม.5/3(ฝร่ัง) ม.5/2(ฝร่ัง) ม.5/1(ฝร่ัง) ม.5/4 ม.6/1

1414 1411 1312 1403 1401
อ21102 อ33102 ลูกเสือ PLC
ม.1/5 ม.6/1(ฝร่ัง) ประชุมระดบั เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1304 1401 ม.6
อ33102 อ33102 อ33102 อ32102 อ21102 อ32102
ม.6/3 ม.6/2 ม.6/4 ม.5/3(ฝ 4) ม.1/4(ฝ 1) ม.5/2(ฝ 4)
1410 1405 1402 1414 1315 1411
อ21102 อ33102 อ33102 อ21101 ลดเวลาเรียน
ม.1/4(ฝ 1) ม.6/3(ฝร่ัง) ม.6/2(ฝร่ัง) ม.1/5(ฝร่ัง) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

1315 1410 1405 1301
อ21102 ม.1/4,1/5          6 คาบ (ฝร่ัง 2 คาบ,ฝ1  ม.1/4  2 คาบ)  
อ33102 ม.6/1-6/4         8 คาบ  (ฝร่ัง 4 คาบ)  
อ32102 ม.5/1-5/4         8 คาบ (ฝร่ัง 4 คาบ)  

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

รวม 25 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ทิชากร กีรตวิทิยากร

กิจกรรมตามระเบียบ      3      คาบ

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
จ32202 จ33202 จ31202 หน้าท่ีพลเมือง
ม.5/2.2 ม.6/2.2 ม.4/2 ประชุมระดบั
1411 1405 1301

                              จ33202 แนะแนว จ32202
                             ม .6/2.2 ม.2/4 ม.5/2.2
                             1405 1411 1411

จ31202 แนะแนว จ33202 ลูกเสือ PLC
ม.4/2 ม.2/5 ม.6/2.2 เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1301 1303 1405
จ33202 จ32202 แนะแนว แนะแนว                              จ31202
ม.6/2.2 ม.5/2.2 ม.2/1 ม.2/2                             ม .4/2
1301 1301 1306 1307

                              จ32202 จ31202 แนะแนว ลดเวลาเรียน
                                 ม .5/2.2 ม.4/2 ม.2/3 ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

                              1301 1411 1308
จ31202 ม.4/2            5 คาบ   
 จ32202 ม.5/2            5 คาบ 
จ33202 ม.6/2            5 คาบ 
แนะแนว ม.2/1-2/5     5 คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................

                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
รวม 24 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ปิยธิดา รุ่งสมัย

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

10 

นาที

จันทร์ Home room

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

อังคาร Home room

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room

E-Class



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
อ21102 อ23102 อ21102 อ21102 อ33102 อ32102
ม.1/2 ม.3/1 ม.1/3 ม.1/4 ม.6/4 ม.5/4
1317 1420 1316 1315 1402 1403

อ32102 อ32102 อ21102 อ32102 อ23102
ม.5/3 ม.5/2 ม.4/1,ม.4/4 ม.5/1 ม.3/2
1414 1411 1301 1312 1419

อ33102 อ23102 อ22102 อ22102 PLC
ม.6/1 ม.3/3 ม.2/1 ม.2/2 ภาษาต่างประเทศ

1401 1418 1306 1307
อ22102 อ23102 อ31102 อ23102 อ22102 อ22102
ม.2/4 ม.3/4 ม.4/2(ฝ4) ม.3/5 ม.2/3 ม.2/5
1411 1417 1411 1302 1308
อ31102 อ33102 อ33102 อ21101
ม.4/3(ฝ4) ม.6/3 ม.6/2 ม.1/1,1/5

1309 1410 1405 1411
อ21102 ม.1/1-1/5   4คาบ
อ22102 ม.2/1-2/5   5คาบ
อ23102 ม.3/1-3/5   5คาบ
อ31102 ม.4/1-4/4   3คาบ ว่าท่ีร้อยตรี...........................................
อ32102 ม.5/1-5/4   4คาบ                                                        (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)
อ33102 ม.6/1-6/4   4คาบ รวม 25 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ TEACHER KATH 
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

อ21102 อ21102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.1/1(ฝ1) ม.1/3(ฝ1) ประชุมระดบั

1318 1316
อ21101 ลูกเสือ PLC
ม.1/1(ฝ1) เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1318
อ21102 อ21102 อ21102
ม.1/3 (ฝ1) ม.1/2 (ฝ1) ม.1/4 (ฝ1)

1316 1317 1315

อ21102 อ21102 ลดเวลาเรียน
ม.1/4 (ฝ1) ม.1/2 (ฝ1) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

1315 1317
อ21102 ม.1/1-1/4   8  คาบ

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

รวม 12 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู นางสาววมิลศิริ สมพร ฝ1

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

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
อ22102 อ22102 อ22102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.2/4(ฝ2) ม.2/2(ฝ2) ม.2/1(ฝ2) ประชุมระดบั

1411 1307 1306
อ22102 อ22102
ม.2/2(ฝ2) ม.2/1(ฝ2)

1307 1306
อ22102 ลูกเสือ PLC
ม.2/3(ฝ2) เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1308

อ22102 อ22102 ลดเวลาเรียน
ม.2/3(ฝ2) ม.2/4(ฝ2) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

1308 1411
อ22102 ม.2/1-2/4   8  คาบ

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

รวม 12 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู นายเฉลิมศักดิ์ สิถิลวนั ฝ2

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

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
อ23102
ม.3/4(ฝ3)

1417
อ23102 อ23102
ม.3/1(ฝ3) ม.3/3(ฝ3)

1420 1418
อ23102 อ23102 ลูกเสือ PLC
ม.3/4(ฝ3) ม.3/2(ฝ3) เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1417 1419
อ23102 หน้าท่ีพลเมือง
ม.3/2 (ฝ3) ประชุมระดบั

1419
อ23102 อ23102 ลดเวลาเรียน
ม.3/1 (ฝ3) ม.3/3 (ฝ3) ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

1420 1418
อ23102 ม.3/2-3/4   8  คาบ

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

รวม 12 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู นางสาวบุษรา ชาตไิทย ฝ3

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

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
อ31102 อ31102 อ31204 หน้าท่ีพลเมือง
ม.4/2 (ฝ4) ม.4/1 (ฝ4) ม.4/2 (ฝ4) ประชุมระดบั

1411 1412 1301
อ31102 อ31204
ม.4/3 (ฝ4) ม.4/2 (ฝ4)

1309 1301
อ31204 ลูกเสือ PLC
ม.4/2 (ฝ4) เนตรนารี ภาษาต่างประเทศ

1301
อ32102 อ32102
ม.5/3 (ฝ4) ม.5/2(ฝ4)

1414 1411
ลดเวลาเรียน

ชุมนุม เพ่ิมเวลารู้

อ31102 ม.4/1-4/3   3 คาบ
อ32102 ม.5/2-5/3   2 คาบ
อ31204 ม.4/3          3 คาบ

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

รวม 12 คาบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู นายจิรวฒัน์ ลันวงษา ฝ4

กิจกรรมตามระเบียบ      4      คาบ

10 

นาที

จันทร์

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
อ32202 อ33204 อ31204 จ31202
ม.5/2 ม.6/2 ม.4/2 ม.4/2

ครูอรอนงค์ ครูมณีพร ครูดวงกมล (ฝ4) ครูปิยธิดา
                         อ33206 อ31102 อ33202 อ31204
                        ม .6/3.2 ม.4/1, ม.4/4 ม.6/2 ม.4/2

                        ครูอรอนงค์ ครูมณีพร ครูมณีพร ครูดวงกมล (ฝ4)

จ31202 อ31204 อ33206 PLC
ม.4/2 ม.4/2 ม.6/3.2 ภาษาต่างประเทศ

ครูปิยธิดา ครูดวงกมล (ฝ4) ครูอรอนงค์
จ33202 จ32202 อ32204 อ31202 อ33204
ม.6/2.2 ม.5/2.2 ม.5/2 ม.4/2 ม.6/2
ครูปิยธิดา ครูปิยธิดา ครูดวงกมล ครูมณีพร ครูมณีพร

                        จ32202 อ32202 อ32204 อ21101
                        ม .5/2.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.1/1, ม.1/5
                        ครูปิยธิดา ครูมณีพร ครูดวงกมล ครูดวงกมล, ครูทิชากร

ว่าทีร้อยตรี...........................................
                                                       (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม)

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ E-class (1301)
10 

นาที

จันทร์

ขย
บัก

าย
สบ

าย
จิต

อังคาร Home room

พุธ Home room

พฤหัสบดี Home room

ศุกร์ Home room


