
 

หมายเหตุ ฉบับร่างนีเ้ป็นการบริหารจัดการเรียน 1 สัปดาห์แรก ด้านครู เพื่อติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกครู / ด้านนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับคุณภาพการเรียน 

ฉบับร่าง 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตารางสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ทุกแผนการเรียน) 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

สัปดาห์ท่ี 1 (วันท่ี 1 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

คาบ 

วัน 
เวลา 09.00 - 11.00 น.  11.30 - 13.30 น.  14.00 - 16.00 น. 

จันทร์ 

(1 ก.พ. 64) 

คณิตศาสตร์ 6 
ครูมนลดา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, ครูบุญฤทธ์ิ, 

ครูจงกลนี, ครูบรรชา, ครูปราณี 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ประวัติศาสตร์ 2 
ครูธัณตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ภาษาอังกฤษ 6 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

อังคาร 

(2 ก.พ. 64) 

ภาษาไทย 6 

ครูลำพูน, ครูจิรภา, ครูนฤมล 

วิทยาศาสตร์ 6 
ครูสุวิชาดา, ครูเผด็จ, ครูวรนันท์, ครูทอฉาย 

สุขศึกษา 6 

ครจูิรวัฒน์, ครูสิรากร, ครูอธิปัตย ์

พุธ 

(3 ก.พ. 64) 

ภาษาอังกฤษ 6 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

คณิตศาสตร์ 6 
ครูมนลดา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, ครูบุญฤทธ์ิ, 

ครูจงกลนี, ครูบรรชา, ครูปราณี 

ประวัติศาสตร์ 2 
ครูนิตยา, ครูธณัตวัธ, ครูนำโชค 

พฤหัสบดี 

(4 ก.พ. 64) 
ประวัติศาสตร์ 2 

ครูธณัตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

วิทยาศาสตร์ 6 
ครูสุวิชาดา, ครูเผด็จ, ครูวรนันท์, ครูทอฉาย 

ภาษาไทย 6 

ครูลำพูน, ครูจิรภา, ครูนฤมล 

ศุกร์ 

(5 ก.พ. 64) 
วิทยาศาสตร์ 6 

ครูสุวิชาดา, ครูเผด็จ, ครูวรนันท์, ครูทอฉาย 
ภาษาไทย 6 

ครูลำพูน, ครูจิรภา, ครูนฤมล 

ภาษาอังกฤษ 6 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

 



 

หมายเหตุ ฉบับร่างนีเ้ป็นการบริหารจัดการเรียน 1 สัปดาห์แรก ด้านครู เพื่อติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกครู / ด้านนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับคุณภาพการเรียน 

ฉบับร่าง 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตารางสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ทุกแผนการเรียน) 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

สัปดาห์ท่ี 2 (วันท่ี 8 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

คาบ 

วัน 
เวลา 09.00 - 11.00 น.  11.30 - 13.30 น.  14.00 - 16.00 น. 

จันทร์ 

(8 ก.พ. 64) 

คณิตศาสตร์ 6 
ครูมนลดา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, ครูบุญฤทธ์ิ, 

ครูจงกลนี, ครูบรรชา, ครูปราณี 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ประวัติศาสตร์ 2 
ครูธัณตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ภาษาอังกฤษ 6 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

อังคาร 

(9 ก.พ. 64) 

ภาษาไทย 6 

ครูลำพูน, ครูจิรภา, ครูนฤมล 

คณิตศาสตร์ 6 
ครูมนลดา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, ครูบุญฤทธ์ิ, 

ครูจงกลนี, ครูบรรชา, ครูปราณี 

วิทยาศาสตร์ 6 
ครูสุวิชาดา, ครูเผด็จ, ครูวรนันท์, ครูทอฉาย 

พุธ 

(10 ก.พ. 64) 

ภาษาอังกฤษ 6 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

ภาษาไทย 6 

ครูลำพูน, ครูจิรภา, ครูนฤมล 

คณิตศาสตร์ 6 
ครูมนลดา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, ครูบุญฤทธ์ิ, 

ครูจงกลนี, ครูบรรชา, ครูปราณี 

พฤหัสบดี 

(11 ก.พ. 64) 

สุขศึกษา 6 

ครูจิรวัฒน์, ครูสิรากร, ครูอธิปัตย ์
วิทยาศาสตร์ 6 

ครูสุวิชาดา, ครูเผด็จ, ครูวรนันท์, ครูทอฉาย 
ประวัติศาสตร์ 2 

ครูเตือนใจ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

ศุกร์ 

(12 ก.พ. 64) หยุดตามมติ ครม. 
 



 

หมายเหตุ ฉบับร่างนีเ้ป็นการบริหารจัดการเรียน 1 สัปดาห์แรก ด้านครู เพื่อติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกครู / ด้านนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับคุณภาพการเรียน 

ฉบับร่าง 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตารางสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผนการเรียนภาษา-คณิต) 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

สัปดาห์ท่ี 3 (วันท่ี 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

คาบ 

วัน 
เวลา 09.00 - 11.00 น.  11.30 - 13.30 น.  14.00 - 16.00 น. 

จันทร์ 

(15 ก.พ. 64) 

คณิตศาสตร์เสริม 6 
ครูมนลดา/ครูบรรชา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, 

ครูบุญฤทธ์ิ, ครูจงกลนี/ครูปราณี 

พั
ก 

30
 น
าที

 

สารนิเทศ ฯ 

ครศูศิวิมล, ครูพัชรินทร์, ครูวรรณภา 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 4 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

อังคาร 

(16 ก.พ. 64) 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 

ครู Cheryl, ครู Romina 

อาเซียนศึกษา 
ครูชวลิต, ครูมนต์ฤดี, ครูสยมภ ู

การเขียน 

ครูสนธยา, ครูสัพพัญญู, ครูอภิชาต ิ

พุธ 

(17 ก.พ. 64) 

สารนิเทศ ฯ 

ครูศศิวิมล, ครูพัชรินทร์, ครูวรรณภา 

คณิตศาสตร์เสริม 6 
ครูมนลดา/ครูบรรชา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, 

ครูบุญฤทธ์ิ, ครูจงกลนี/ครูปราณี 

ลีลาศ/แบดมินตัน 
ครูประเดิมชัย, ครูจิรวัฒน์, ครูพงศ์ระพี, ครูอัทธ ์

พฤหัสบดี 

(18 ก.พ. 64) 

การเขียน 

ครูสนธยา, ครูสัพพัญญู, ครูอภิชาต ิ
หน้าท่ีพลเมือง 4 

ครูธัณตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

อาเซียนศึกษา 
ครูธณัตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

ศุกร์ 

(19 ก.พ. 64) 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 4 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

หน้าท่ีพลเมือง 4 
ครูเตือนใจ, ครูมนต์ฤดี, ครูชวลิต 

คณิตศาสตร์เสริม 6 
ครูมนลดา/ครูบรรชา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, 

ครูบุญฤทธ์ิ, ครูจงกลนี/ครูปราณี 

 



 

หมายเหตุ ฉบับร่างนีเ้ป็นการบริหารจัดการเรียน 1 สัปดาห์แรก ด้านครู เพื่อติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกครู / ด้านนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับคุณภาพการเรียน 

ฉบับร่าง 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตารางสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผนการเรียนภาษา-คณิต) 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

สัปดาห์ท่ี 4 (วันท่ี 22 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 

คาบ 

วัน 
เวลา 09.00 - 11.00 น.  11.30 - 13.30 น.  14.00 - 16.00 น. 

จันทร์ 

(22 ก.พ. 64) 

คณิตศาสตร์เสริม 6 
ครูมนลดา/ครูบรรชา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, 

ครูบุญฤทธ์ิ, ครูจงกลนี/ครูปราณี 

พั
ก 

30
 น
าที

 

สารนิเทศ ฯ 

ครูศศิวิมล, ครูพัชรินทร์, ครูวรรณภา 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 4 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

อังคาร 

(23 ก.พ. 64) 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 

ครู Cheryl, ครู Romina 
อาเซียนศึกษา 

ครูชวลิต, ครูมนต์ฤดี, ครูสยมภ ู
การเขียน 

ครูสนธยา, ครูสัพพัญญู, ครูอภิชาต ิ

พุธ 

(24 ก.พ. 64) 

สารนิเทศ ฯ 

ครูศศิวิมล, ครูพัชรินทร์, ครูวรรณภา 

คณิตศาสตร์เสริม 6 
ครูมนลดา/ครูบรรชา, ครูภราดร, ครูไมตรี, ครูวัชรสันต์, 

ครูบุญฤทธ์ิ, ครูจงกลนี/ครูปราณี 

ลีลาศ/แบดมินตัน 
ครูประเดิมชัย, ครูจิรวัฒน์, ครูพงศ์ระพี, ครูอัทธ ์

พฤหัสบดี 

(25 ก.พ. 64) 

การเขียน 

ครูสนธยา, ครูสัพพัญญู, ครูอภิชาต ิ

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 

ครู Cheryl, ครู Romina 
อาเซียนศึกษา 
ครูนิตยา, ครูสยมภ ู

ศุกร์ 

(26 ก.พ. 64) หยุดวันมาฆบูชา 

 



 

หมายเหตุ ฉบับร่างนีเ้ป็นการบริหารจัดการเรียน 1 สัปดาห์แรก ด้านครู เพื่อติดตามดูแลและอำนวยความสะดวกครู / ด้านนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับคุณภาพการเรียน 

ฉบับร่าง 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ตารางสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (แผนการเรียนภาษา-คณิต) 

ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

สัปดาห์ท่ี 5 (วันท่ี 1 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

คาบ 

วัน 
เวลา 09.00 - 11.00 น.  11.30 - 13.30 น.  14.00 - 16.00 น. 

จันทร์ 

(1 มี.ค. 64) 

คณิตศาสตร์เสริม 6 

ครูจงกลนี/ครูปราณ ี

พั
ก 

30
 น
าที

 

สารนิเทศ ฯ 

ครูศศิวิมล, ครูพัชรินทร์, ครูวรรณภา 

พั
ก 

30
 น
าที

 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิเคราะห์ 4 
ครูจุฑารัตน์, ครูจิดาภา, ครูฉัตรชัย, ครูกฤตภาส,  

ครูวไลพร, ครูสุพินดา, ครูธันย์ชนก 

อังคาร 

(2 มี.ค. 64) 
 

คณิตศาสตร์เสริม 6 

ครูจงกลนี/ครูปราณ ี

การเขียน 

ครูสนธยา, ครูสัพพัญญู, ครูอภิชาต ิ

พุธ 

(3 มี.ค. 64) 
 

คณิตศาสตร์เสริม 6 

ครูจงกลนี/ครูปราณ ี
ลีลาศ/แบดมินตัน 

ครูประเดิมชัย, ครูจิรวัฒน์, ครูพงศ์ระพี, ครูอัทธ ์

พฤหัสบดี 

(4 มี.ค. 64) 
 

คณิตศาสตร์เสริม 6 

ครูจงกลนี/ครูปราณ ี
อาเซียนศึกษา 

ครูธณัตวัธ, ครูสยมภู, ครูนิตยา 

ศุกร์ 

(5 มี.ค. 64) 
   

 


