
โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ครูประจ าช้ัน ครูนันทนัช  โกยทอง
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ ส22101 ง22101 ส22101 อ22101 วิทยาการค านวณ ว22103 ดนตรี
พระมหาไพบูลย์ ครูชไมพร ครูจีรศักด์ิ ครูลลิตา Online ครูวัชรียา ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ

ครูอภิชัย
อังคาร อ22101 ท22101 จ22205 นาฏศิลป์ สังคม อ22101

Mr.Albert ครูคณิณ ครูพุธิตา ครูมัณธนา Online ยุวกาชาด ครูลลิตา
T.Krishna

พุธ ว22207 ค22101 ท22101 ส22102 ว22101 พ22102
TeacherSTEM ครูฉัตราภัทร์ ครูคณิณ ครูนุพงษ์ ชมรม ครูนันทนัช ครูสุวดี

พฤหัสบดี ค22101 ท22101 ส22101 พ22101 ภาษาไทย
ครูฉัตราภัทร์ ครูคณิณ ครูจีรศักด์ิ ครูสุวดี Online 

ศุกร์ ว22207 ค22101 วิทยาศาสตร์ ค22101 แนะแนว
TeacherSTEM ครูกฤชณัท Online ครูฉัตราภัทร์ ครูปวิภา

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน
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ครูนันทนัช

Track ม.2

ว22101



โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ครูประจ าช้ัน ครูฉัตราภัทร์  ปานนิล
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ ท22101 ส22101 ส22102 นาฏศิลป์ วิทยาการค านวณ ดนตรี ว22207
ครูคณิณ พระมหาไพบูลย์ ครูนุพงษ์ ครูมัณธนา Online ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ TeacherSTEM

อังคาร ค22101 จ22205 ส22101 พ22101 สังคม ว22101
ครูฉัตราภัทร์ ครูพุธิตา ครูจีรศักด์ิ ครูสุวดี Online ยุวกาชาด ครูนันทนัช

พุธ ท22101 อ22101 ส22101 ค22101 พ22102 ง22101
ครูคณิณ ครูลลิตา ครูจีรศักด์ิ ครูฉัตราภัทร์ ชมรม ครูสุวดี ครูชไมพร

พฤหัสบดี อ22101 ว22103 ภาษาไทย
ครูลลิตา ครูวัชรียา Online 

ครูอภิชัย
ศุกร์ แนะแนว ค22101 ท22101 ค22101 วิทยาศาสตร์ อ22101 ว22207

ครูปวิภา ครูกฤชณัท ครูคณิณ ครูฉัตราภัทร์ Online Mr.Albert TeacherSTEM
T.Krishna

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน

วัน
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ครูนันทนัช



โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ครูประจ าช้ัน ครูปวิภา  วัฒนวราสิน
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ ส22101 ดนตรี อ22101 ส22102 วิทยาการค านวณ พ22102 ค22101
ครูจีรศักด์ิ ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ ครูลลิตา ครูนุพงษ์ Online ครูสุวดี ครูฉัตราภัทร์

อังคาร ท22101 ส22101 สังคม ว22103
ครูคณิณ พระมหาไพบูลย์ Online ยุวกาชาด TeacherSTEM

พุธ นาฏศิลป์ ว22207 อ22101 ง22101 ค22101 ส22101
ครูมัณธนา TeacherSTEM ครูลลิตา ครูชไมพร ชมรม ครูฉัตราภัทร์ ครูจีรศักด์ิ

พฤหัสบดี ท22101 ว22103 ค22101 ว22101 ภาษาไทย
ครูคณิณ ครูวัชรียา ครูกฤชณัท ครูนันทนัช Online 

ครูอภิชัย
ศุกร์ ท22101 ค22101 จ22205 พ22101 วิทยาศาสตร์ แนะแนว อ23101

ครูคณิณ ครูฉัตราภัทร์ ครูพุธิตา ครูสุวดี Online ครูปวิภา Mr.Albert
T.Krishna

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน
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โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 ครูประจ าช้ัน ครูวิไลวรรณ  บุญดี
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ แนะแนว ท22101 วิทยาการค านวณ ว22207 ส22102
ครูปวิภา ครูคณิณ Online TeacherSTEM ครูนุพงษ์

อังคาร ส22101 ค22101 อ22101 ว22103 สังคม พ22101
พระมหาไพบูลย์ ครูฉัตราภัทร์ ครูลลิตา ครูวัชรียา Online ยุวกาชาด ครูสุวดี

ครูอภิชัย
พุธ ง22101 อ22101 นาฏศิลป์ พ22102 ดนตรี อ22101

ครูชไมพร Mr.Albert ครูมัณธนา ครูสุวดี ชมรม ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ ครูลลิตา
T.Krishna

พฤหัสบดี ส22101 ค22101 ว22207 ท22101 ภาษาไทย
ครูจีรศักด์ิ ครูฉัตราภัทร์ TeacherSTEM ครูคณิณ Online 

ศุกร์ จ22205 ส22101 ค22101 ว22101 วิทยาศาสตร์ ท22101 ค22101
ครูพุธิตา ครูจีรศักด์ิ ครูกฤชณัท ครูนันทนัช Online ครูคณิณ ครูฉัตราภัทร์

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน
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โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ครูประจ าช้ัน ครูสุวดี  เงาศรี
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ อ22101 ท22101 ค22101 ว22101 วิทยาการค านวณ ส22101 พ22102
Mr.Albert ครูคณิณ ครูฉัตราภัทร์ ครูนันทนัช Online ครูจีรศักด์ิ ครูสุวดี
T.Krishna

อังคาร ส22101 อ22101 ส22101 จ22205 สังคม ท22101
ครูจีรศักด์ิ ครูลลิตา พระมหาไพบูลย์ ครูพุธิตา Online ยุวกาชาด ครูคณิณ

พุธ ค22101 ง22101 ส22102 นาฏศิลป์ อ22101 ดนตรี
ครูฉัตราภัทร์ ครูชไมพร ครูนุพงษ์ ครูมัณธนา ชมรม ครูลลิตา ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ

พฤหัสบดี ค22101 ว22207 พ22101 ค22101 ภาษาไทย
ครูกฤชณัท TeacherSTEM ครูสุวดี ครูฉัตราภัทร์ Online 

ศุกร์ ว22103 ท22101 แนะแนว ว22207 วิทยาศาสตร์
ครูวัชรียา ครูคณิณ ครูปวิภา TeacherSTEM Online 
ครูอภิชัย

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน
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โรงเรียนราชินีบน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2565
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 ครูประจ าช้ัน ครูจีรศักด์ิ  เจริญสุข
HomeRoom 1 2 พักด่ืมนม 3 4 พักกลางวัน 5 6 7
07.45-08.00 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30

จันทร์ ส22102 ค22101 ส22101 พ22101 วิทยาการค านวณ ท22101 นาฏศิลป์
ครูนุพงษ์ ครูฉัตราภัทร์ พระมหาไพบูลย์ ครูสุวดี Online ครูคณิณ ครูมัณธนา

อังคาร ว22101 ส22101 ว22207 อ22101 สังคม ค22101
ครูนันทนัช ครูจีรศักด์ิ TeacherSTEM ครูลลิตา Online ยุวกาชาด ครูฉัตราภัทร์

พุธ ว22103 ดนตรี อ23101 ท22101
ครูวัชรียา ครูชัยวัฒน์+ครูวิไลวรรณ ชมรม Mr.Albert ครูคณิณ
ครูอภิชัย T.Krishna

พฤหัสบดี จ22205 ค22101 ง23101 อ22101 ภาษาไทย
ครูพุธิตา ครูกฤชณัท ครูชไมพร ครูลลิตา Online 

ศุกร์ ค22101 แนะแนว พ22102 ส22101 วิทยาศาสตร์ ว22207 ท22101
ครูฉัตราภัทร์ ครูปวิภา ครูสุวดี ครูจีรศักด์ิ Online TeacherSTEM ครูคณิณ

ลงนาม……………………………………………………. ลงนาม…………………………………………………….
           (นางสาวนรรัตน์   รุกขมธุร์)             (นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม)
    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ                  ผู้อ านวยการโรงเรียน

วัน
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