
เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ออกแบบ สุขศึกษา

(ชุติมา) (กันต์ธนัตถ์) (ณิชนันท์) (นัยเนตร/มนต์วจี) (สุวรรณ)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การงานฯ สังคมศึกษา

(ชุติมา) (สุภาพร) (พงษ์ศักด์ิ) (ณิชนันท์)

โฮมรูม ภาษาไทย Listening&Speaking 2 สังคมศึกษา วิทย์ความงาม คณิตศาสตร์ แนะแนว

(ชุติมา) (ชุติมา) (ปณิตา) (ณิชนันท์) (รัญชิดา) (สุภาพร) (ชุติมา)

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา เสริมคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุราษฎร์ธานี

(ชุติมา) (สมฤดี) (กันต์ธนัตถ์) (สุวรรณ) (ณัฐชานันท์) (ชุติมา) (โสภณา)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีพลเมือง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ/

(ชุติมา) (กันต์ธนัตถ์) (นเรศน์) (สุภาพร) (ชุติมา) (ชมภูนุช) เนตรนารี

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จันทร์

พฤหัสบดี

ศุกร์

อังคาร

พุธ 

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

วิทยาศาสตร์

(ชมภูนุช)
ชุมนุม

พัก
กล

าง
วัน



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ การงานฯ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

(ชมภูนุช)) (สมฤดี) (พงษ์ศักด์ิ) (สุภาพร) (ชุติมา)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ออกแบบ คณิตศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์

(ชมภูนุช)) (กันต์ธนัตถ์) (ชุติมา) (นัยเนตร/มนต์วจี) (สุภาพร) (ณัฐชานันท์)

โฮมรูม สุขศึกษา สังคมศึกษา Listening&Speaking 2 ภาษาอังกฤษ วิทย์ความงาม แนะแนว

(ชมภูนุช)) (สุวรรณ) (ณิชนันท์) (ปณิตา) (กันต์ธนัตถ์) (รัญชิดา) (ชมภูนุช))

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ พลศึกษา สังคมศึกษา หน้าท่ีพลเมือง สุราษฎร์ธานี ภาษาไทย

(ชมภูนุช)) (กันต์ธนัตถ์) (สุวรรณ) (ณิชนันท์) (นเรศน์) (โสภณา) (ชุติมา)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ลูกเสือ/

(ชมภูนุช)) (ชมภูนุช)) (สุภาพร) (ณิชนันท์) เนตรนารี

พฤหัสบดี

ศุกร์

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

พุธ 

จันทร์

อังคาร ชุมนุม

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

พัก
กล

าง
วัน

วิทยาศาสตร์

(ชมภูนุช)



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์ ออกแบบ การปลูกผักไร้ดิน สังคมศึกษา

(สุภาพร/ณิชนันทน์) (สุภาพร) (นัยเนตร) (พงษ์ศักด์ิ) (ณิชนันท์)

โฮมรูม วิทย์ความงาม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร์

(สุภาพร/ณิชนันทน์) (รัญชิดา) (กันต์ธนัตถ์) (ชุติมา) (สุวรรณ) (สุภาพร)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ สุราษฎร์ธานี พลศึกษา แนะแนว

(สุภาพร/ณิชนันทน์) (กันต์ธนัตถ์) (โสภณา) (สุวรรณ) (รัญชิดา)

โฮมรูม เสริมคณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

(สุภาพร/ณิชนันทน์) (ณัฐชานันท์) (สมฤดี) (กันต์ธนัตถ์) (ชุติมา) (ณิชนันท์) (ประไพศรี)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ การงานฯ หน้าท่ีพลเมือง ภาษาไทย ลูกเสือ/

(สุภาพร/ณิชนันทน์) (ณิชนันท์) (สุภาพร) (พงษ์ศักด์ิ) (นเรศน์) (ชุติมา) เนตรนารี

พฤหัสบดี

ศุกร์
พัก

กล
าง

วัน

วิทยาศาสตร์

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ประไพศรี)

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

จันทร์

ชุมนุม

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3

อังคาร

พุธ 



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ออกแบบ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

(นัยเนตร/รัญชิดา) (นัยเนตร) (สมฤดี) (ณิชนันท์) (กันต์ธนัตถ์)

โฮมรูม ภาษาไทย สุขศึกษา วิทย์ความงาม ภาษาอังกฤษ สุราษฎร์ธานี

(นัยเนตร/รัญชิดา) (ชุติมา) (สุวรรณ) (รัญชิดา) (กันต์ธนัตถ์) (โสภณา)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การปลูกผักไร้ดิน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย แนะแนว

(นัยเนตร/รัญชิดา) (สุภาพร) (พงษ์ศักด์ิ) (ประไพศรี) (ณิชนันท์) (ชุติมา) (นัยเนตร)

โฮมรูม ภาษาไทย สังคมศึกษา หน้าท่ีพลเมือง พลศึกษา คณิตศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์

(นัยเนตร/รัญชิดา) (ชุติมา) (ณิชนันท์) (นเรศน์) (สุวรรณ) (สุภาพร) (ณัฐชานันท์)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การงานฯ ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/

(นัยเนตร/รัญชิดา) (สุภาพร) (พงษ์ศักด์ิ) (กันต์ธนัตถ์) เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4

จันทร์

อังคาร

พุธ 

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

วิทยาศาสตร์
ศุกร์

พฤหัสบดี

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(ประไพศรี)

ชุมนุม

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

พัก
กล

าง
วัน



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ออกแบบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุราษฎร์ธานี

(กันต์ธนัตถ์ุ/สุวรรณ) (สมฤดี) (สุวรรณ) (นัยเนตร) (กันต์ธนัตถ์) (ชุติมา) (โสภณา)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ วิทย์ความงาม หน้าท่ีพลเมือง วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

(กันต์ธนัตถ์ุ/สุวรรณ) (สุภาพร) (รัญชิดา) (นเรศน์) (ประไพศรี) (กันต์ธนัตถ์)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ การปลูกผักไร้ดิน พลศึกษา เสริมคณิตศาสตร์ แนะแนว

(กันต์ธนัตถ์ุ/สุวรรณ) (ณิชนันท์) (สุภาพร) (พงษ์ศักด์ิ) (สุวรรณ) (ณัฐชานันท์) (กันต์ธนัตถ์)

โฮมรูม ภาษาไทย สังคมศึกษา

(กันต์ธนัตถ์ุ/สุวรรณ) (ชุติมา) (ณิชนันท์)

โฮมรูม ภาษาไทย การงานฯ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ลูกเสือ/

(กันต์ธนัตถ์ุ/สุวรรณ) (ชุติมา) (พงษ์ศักด์ิ) (กันต์ธนัตถ์) (ณิชนันท์) (สุภาพร) เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุธ 

จันทร์

พฤหัสบดี

อังคาร

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ศุกร์

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

ชุมนุม

วิทยาศาสตร์

(ประไพศรี) (จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5

พัก
กล

าง
วัน



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ

(ทัศนียา) (ทัศนียา) (ทรายขวัญ) (สราวุธ) (วัชราภรณ์)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ Listening&Speaking ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

(ทัศนียา) (ณัฐชานันท์) (สุปราณี) (ดนย์หทัย/พรชัย) (กัลยกร) (ทัศนียา)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลังงานทดแทน ประวัติศาสตร์

(ทัศนียา) (กัลยกร) (ทรายขวัญ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ณัฐชานันท์) (สุวดี) (นวลจรัส/โสภณา)

โฮมรูม ออกแบบ หน้าท่ีพลเมือง ภาษาไทย แนะแนว ภาษาอังกฤษ ปกครองท้องถ่ิน

(ทัศนียา) (นัยเนตร) (ทรายขวัญ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ทัศนียา) (กัลยกร) (ณิชนันทน์)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ลูกเสือ/

(ทัศนียา) (ทัศนียา) (ณัฐติกาญจน์) (ณัฐชานันท์) (ทรายขวัญ) (สุวรรณ) เนตรนารี
ศุกร์

อังคาร

พุธ 

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

จันทร์

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/1

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

พฤหัสบดี

ชุมนุม

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พัก
กล

าง
วัน



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม สังคมศึกษา ปกครองท้องถ่ิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ เสริมคณิตศาสตร์

(จันทิมา) (ทรายขวัญ) (ณิชนันทน์) (ณัฐชานันท์) (ทัศนียา) (วัชราภรณ์) (ณัฐติกาญจน์)

โฮมรูม Listening&Speaking ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลังงานทดแทน

(จันทิมา) (สุปราณี) (กัลยกร) (ณัฐชานันท์) (ดนย์หทัย/พรชัย) (สุวดี)

โฮมรูม สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ พลศึกษา

(จันทิมา) (ทรายขวัญ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ทัศนียา) (กัลยกร) (นวลจรัส) (สราวุธ)

โฮมรูม ภาษาไทย ออกแบบ สังคมศึกษา แนะแนว คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

(จันทิมา) (ดนย์หทัย/พรชัย) (นัยเนตร) (ทรายขวัญ) (รัญชิดา) (ณัฐชานันท์) (กัลยกร)

โฮมรูม สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ลูกเสือ/

(จันทิมา) (สุวรรณ) (ทัศนียา) (ทรายขวัญ) เนตรนารี

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/2

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชุมนุม

จันทร์

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

พฤหัสบดี

อังคาร

พุธ 



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย พลศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา

(กัลยกร/ณัฐชานันท์) (ณัฐชานันท์) (จิตราพร/วัชราภรณ์) (ดนย์หทัย/พรชัย) (สราวุธ) (นวลจรัส/โสภณา) (ทรายขวัญ)

โฮมรูม ปกครองท้องถ่ิน สังคมศึกษา พลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

(กัลยกร/ณัฐชานันท์) (ณิชนันทน์) (ทรายขวัญ) (สุวดี) (ทัศนียา) (กัลยกร)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง

(กัลยกร/ณัฐชานันท์) (ณัฐชานันท์) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ทัศนียา) (ทรายขวัญ)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ออกแบบ แนะแนว สุขศึกษา สังคมศึกษา

(กัลยกร/ณัฐชานันท์) (ทัศนียา) (กัลยกร) (นัยเนตร) (กัลยกร) (สุวรรณ) (ทรายขวัญ)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เสริมคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ขนมไทย ลูกเสือ/

(กัลยกร/ณัฐชานันท์) (ณัฐชานันท์) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ณัฐติกาญจน์) (กัลยกร) (วัชราภรณ์) เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/3

พุธ 

จันทร์

อังคาร

พัก
กล

าง
วัน

ชุมนุม

พฤหัสบดี

ศุกร์



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ปกครองท้องถ่ิน ภาษาอังกฤษ

(ประไพศรี/ศิริยุทธ) (นวลจรัส/โสภณา) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ทรายขวัญ) (กัลยกร)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึษา เสริมคณิตศาสตร์

(ประไพศรี/ศิริยุทธ) (ทรายขวัญ) (ณัฐชานันท์) (ทัศนียา) (สราวุธ) (ณัฐติกาญจน์)

โฮมรูม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ออกแบบ หน้าท่ีพลเมือง การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์

(ประไพศรี/ศิริยุทธ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (กัลยกร) (นัยเนตร) (ทรายขวัญ) (จิตราพร/วัชราภรณ์) (ทัศนียา)

โฮมรูม ขนมไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนว สังคมศึกษา สุขศึกษา

(ประไพศรี/ศิริยุทธ) (วัชราภรณ์) (ทัศนียา) (ณัฐชานันท์) (ประไพศรี) (ทรายขวัญ) (สุวรรณ)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย พลังงานทดแทน คณิตศาสตร์ ลูกเสือ/

(ประไพศรี/ศิริยุทธ) (กัลยกร) (ทรายขวัญ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (สุวดี) (ณัฐชานันท์) เนตรนารี

อังคาร

พุธ 

จันทร์

พฤหัสบดี

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/4

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

ชุมนุม



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ภาษาไทย ปกครองท้องถ่ิน วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์ พลศึษา

(พรชัย/ทรายขวัญ) (ดนย์หทัย/พรชัย) (ทรายขวัญ) (ทัศนียา) (นวลจรัส/โสภณา) (ณัฐติกาญจน์) (สราวุธ)

โฮมรูม พลังงานทดแทน การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

(พรชัย/ทรายขวัญ) (สุวดี) (จิตราพร/วัชราภรณ์) (กัลยกร) (ณัฐชานันท์) (ทรายขวัญ)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง ออกแบบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

(พรชัย/ทรายขวัญ) (ทัศนียา) (ณัฐชานันท์) (ทรายขวัญ) (นัยเนตร) (ดนย์หทัย/พรชัย) (กัลยกร)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แนะแนว

(พรชัย/ทรายขวัญ) (ทรายขวัญ) (ณัฐชานันท์) (กัลยกร) (ศิรินทร์)

โฮมรูม สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ขนมไทย สุขศึกษา ภาษาไทย ลูกเสือ/

(พรชัย/ทรายขวัญ) (ทรายขวัญ) (ทัศนียา) (วัชราภรณ์) (สุวรรณ) (ดนย์หทัย/พรชัย) เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชุมนุม

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี
พฤหัสบดี

จันทร์

พุธ 

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2/5

ศุกร์



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ออกแบบ วิทยาศาสตร์ Reading&Writing ภาษาอังกฤษ

(ปณิตา) (ศิรินทร์) (จุฑารัตน์) (กัลยกร) (ปณิตา)

โฮมรูม สังคมศึกษา ภาษาไทย หน้าท่ีพลเมือง โครงงานวิทย์ฯ ภาษาอังกฤษ

(ปณิตา) (นูญ) (อรอุมา) (ณิชนันท์) (สุวดี) (ปณิตา)

โฮมรูม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แนะแนว ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

(ปณิตา) (อรอุมา) (ณัฐติกาญจน์) (โสภณา) (ปณิตา) (ปณิตา) (นูญ)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา

(ปณิตา) (ณัฐติกาญจน์) (วัชราภรณ์) (จุฑารัตน์) (สุภาพร) (นูญ) (สราวุธ)

โฮมรูม ภาษาไทย สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาเซียนศึกษา ลูกเสือ/

(ปณิตา) (อรอุมา) (สราวุธ) (จุฑารัตน์) (ณัฐติกาญจน์) (โสภณา) เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อังคาร

ศุกร์

พฤหัสบดี

ชุมนุม

จันทร์

พุธ 

พัก
กล

าง
วัน

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3/1



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพ ภาษาไทย Reading&Writing

(จุฑารัตน์) (ณัฐติกาญจน์) (จุฑารัตน์) (นูญ) (วัชราภรณ์) (อรอุมา) (กัลยกร)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ออกแบบ

(จุฑารัตน์) (จุฑารัตน์) (สราวุธ) (นูญ) (ปณิตา) (ศิรินทร์)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ แนะแนว หน้าท่ีพลเมือง ภาษาอังกฤษ

(จุฑารัตน์) (จุฑารัตน์) (โสภณา) (ณัฐติกาญจน์) (จุฑารัตน์) (ณิชนันท์) (ปณิตา)

โฮมรูม เสริมคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย โครงงานวิทย์ฯ คณิตศาสตร์

(จุฑารัตน์) (สุภาพร) (ปณิตา) (นูญ) (อรอุมา) (จุฑารัตน์) (ณัฐติกาญจน์)

โฮมรูม สุขศึกษา อาเซียนศึกษา ภาษาไทย ลูกเสือ/

(จุฑารัตน์) (สราวุธ) (โสภณา) (อรอุมา) เนตรนารี

จันทร์

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3/2

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุธ 

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

พฤหัสบดี

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

ชุมนุม

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

อังคาร



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ออกแบบ คณิตศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย

(ศิรินทร์) (จุฑารัตน์/สุวดี) (ศิรินทร์) (ณัฐติกาญจน์) (สุภาพร) (นูญ) (อรอุมา)

โฮมรูม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีพลเมือง สังคมศึกษา

(ศิรินทร์) (อรอุมา) (ณัฐติกาญจน์) (ปณิตา) (ณิชนันท์) (นูญ)

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ แนะแนว สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

(ศิรินทร์) (โสภณา) (ศิรินทร์) (นูญ) (จุฑารัตน์/สุวดี)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา การงานอาชีพ บาติก

(ศิรินทร์) (ปณิตา) (ณัฐติกาญจน์) (อรอุมา) (สราวุธ) (วัชราภรณ์) (จิตราพร/พงษ์ศักด์ิ)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อาเซียนศึกษา สุขศึกษา โครงงานวิทย์ฯ ลูกเสือ/

(ศิรินทร์) (จุฑารัตน์/สุวดี) (ปณิตา) (โสภณา) (สราวุธ) (รัญชิดา) เนตรนารี
ศุกร์

พฤหัสบดี

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3/3

พัก
กล

าง
วัน

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จันทร์

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

อังคาร
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พุธ 

ชุมนุม



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

(อรอุมา/ศราวุธ) (ปณิตา) (โสภณา) (จุฑารัตน์) (นูญ)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา การออกแบบ ฯ ภาษาไทย

(อรอุมา/ศราวุธ) (ณัฐติกาญจน์) (นูญ) (สราวุธ) (ศิรินทร์) (อรอุมา)

โฮมรูม โครงงานวิทย์ฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว คณิตศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง

(อรอุมา/ศราวุธ) (ประไพศรี) (จุฑารัตน์) (อรอุมา) (สราวุธ) (ณัฐติกาญจน์) (ณิชนันท์)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ เสริมคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ บาติก การงานอาชีพ

(อรอุมา/ศราวุธ) (จุฑารัตน์) (สุภาพร) (ปณิตา) (ณัฐติกาญจน์) (จิตราพร/พงษ์ศักด์ิ) (วัชราภรณ์)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ อาเซียนศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา ลูกเสือ/

(อรอุมา/ศราวุธ) (ปณิตา) (โสภณา) (อรอุมา) (นูญ) (สราวุธ) เนตรนารี
ศุกร์

พฤหัสบดี

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

พัก
กล
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อังคาร

พุธ 

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชุมนุม

จันทร์



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7

วัน 08.00-08.15 08.15 - 09.15 09.15 - 10.15 10.15 - 11.15 11.15 - 12.15 12.15 - 13.15 13.15 - 14.15 14.15- 15.15

โฮมรูม บาติก โครงงานวิทย์ฯ การออกแบบฯ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

(ณัฐติกาญจน์/โสภณา)(จิตราพร/พงษ์ศักด์ิ) (รัญชิดา) (ศิรินทร์) (ณัฐติกาญจน์) (จุฑารัตน์) (นูญ)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีพลเมือง การงานอาชีพ ภาษาไทย พลศึกษา

(ณัฐติกาญจน์/โสภณา) (ปณิตา) (ณิชนันท์) (วัชราภรณ์) (อรอุมา) (สราวุธ)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เสริมคณิตศาสตร์ แนะแนว สุขศึกษา คณิตศาสตร์

(ณัฐติกาญจน์/โสภณา) (ปณิตา) (อรอุมา) (สุภาพร) (สุวดี) (สราวุธ) (ณัฐติกาญจน์)

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

(ณัฐติกาญจน์/โสภณา) (โสภณา) (จุฑารัตน์) (ณัฐติกาญจน์) (นูญ)

โฮมรูม อาเซียนศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ลูกเสือ/

(ณัฐติกาญจน์/โสภณา) (โสภณา) (จุฑารัตน์) (ปณิตา) (อรอุมา) (นูญ) เนตรนารี

ชุมนุมอังคาร

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3/5

ศุกร์

พฤหัสบดี

พุธ 

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

นาฎศิลป์/ทัศนศิลป์/ดนตรี

(จันทิมา/ธวัชชัย/ศิริยุทธ)

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564


