
เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์เสริม ภาษาไทย โลก ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

(สมจิตร/มาโนช) (สมจิตร) (อรอุมา) (รัญชิดา) (กานต์) (นเรศน์)

โฮมรูม ยืดเส้นยืดสาย เกษตร วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์เสริม ประวัติศาสตร์

(สมจิตร/มาโนช) (สุริยะ) (พงษ์ศักด์ิ) (ศิริลักษณ์) (วัชราภรณ์) (สมจิตร) (สมฤดี)

โฮมรูม โลก ดาราศาสตร์ การออกแบบฯ คณิตศาสตร์เสริม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

(สมจิตร/มาโนช) (รัญชิดา) (มนต์วจี) (สมจิตร) (มาโนช) (อรอุมา)

โฮมรูม อังกฤษศึกษาต่อ ศิลปะ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา เคมี

(สมจิตร/มาโนช) (ปพนวิช) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (กานต์) (สุริยะ/ประพาร) (ประไพศรี)

โฮมรูม อังกฤษศึกษาต่อ ฟิสิกส์ สังคมศึกษา แนะแนว ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เสริม ชีววิทยา

(สมจิตร/มาโนช) (ปพนวิช) (สุวดี) (นเรศน์) (ณัฐชานันท์/สมจิตร) (มาโนช) (สมจิตร) (ชมภูนุช)

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4/1

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จันทร์

อังคาร ชุมนุม

ศุกร์

พุธ 

พฤหัสบดี

เคมี

(ประไพศรี)

ชีววิทยา

(ชมภูนุช)

ฟิสิกส์

(สุวดี)



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม อังกฤษกับชีวิต เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โครงงาน ประวัติศาสตร์

(มาลินี/สมฤดี) (กานต์) (สมจิตร) (ปพนวิช) (นเรศน์) (มาโนช) (ประไพศรี) (สมฤดี)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ยืดเส้นยืดสาย เกษตร การอ่าน การงานฯ อังกฤษกับชีวิต

(มาลินี/สมฤดี) (ศิริลักษณ์) (สุริยะ) (พงษ์ศักด์ิ) (มาลินี) (วัชราภรณ์) (ปพนวิช)

โฮมรูม เศรษฐศาสตร์ การเขียนโปรแกรม อังกฤษกับชีวิต คณิตศาสตร์เสริม การออกแบบฯ ภาษาไทย สังคมศึกษา

(มาลินี/สมฤดี) (นเรศน์) (ศิรินทร์) (ปพนวิช) (สมจิตร) (มนต์วจี) (อรอุมา) (นเรศน์)

โฮมรูม ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปะ โครงงาน คณิตศาสตร์ อังกฤษกับชีวิต

(มาลินี/สมฤดี) (อรอุมา) (นเรศน์) (สุริยะ/ประพาร) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (ประไพศรี) (กานต์) (ปพนวิช)

โฮมรูม พัฒนาทักษะ วอลเลย์บอล อังกฤษกับชีวิต แนะแนว คณิตศาสตร์เสริม ภาษาอังกฤษ การอ่าน

(มาลินี/สมฤดี) (นัยเนตร) (สุริยะ/สุรบดี) (ปพนวิช) (ณัฐชานันท์/มาโนช) (สมจิตร) (มาโนช) (มาลินี)

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชุมนุม

จันทร์

ศุกร์

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4/2

พฤหัสบดี

พุธ 

อังคาร



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม อังกฤษกับชีวิต สังคมศึกษา คณิตศาสตร์เสริม การอ่าน วอลเลย์บอล ภาษาอังกฤษ โครงงาน

(วัชราภรณ์/กิดาพนธ์) (ปพนวิช) (นเรศน์) (สมจิตร) (มาลินี) (สุริยะ/สุรบดี) (มาโนช) (ประไพศรี)

โฮมรูม เกษตร วิทยาศาสตร์ ยืดเส้นยืดสาย อังกฤษกับชีวิต พัฒนาทักษะ การงานอาชีพ

(วัชราภรณ์/กิดาพนธ์) (พงษ์ศักด์ิ) (ศิริลักษณ์) (สุริยะ) (ปพนวิช) (นัยเนตร) (วัชราภรณ์)

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา อังกฤษกับชีวิต ภาษาไทย การออกแบบฯ คณิตศาสตร์เสริม

(วัชราภรณ์/กิดาพนธ์) (สมฤดี) (นเรศน์) (สุริยะ/ประพาร) (ปพนวิช) (อรอุมา) (มนต์วจี) (สมจิตร)

โฮมรูม สังคมศึกษา ภาษาไทย โครงงาน ศิลปะ อังกฤษกับชีวิต การเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์

(วัชราภรณ์/กิดาพนธ์) (นเรศน์) (อรอุมา) (ประไพศรี) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (ปพนวิช) (ศิรินทร์) (กานต์)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ อังกฤษกับชีวิต คณิตศาสตร์เสริม แนะแนว เศรษฐศาสตร์ การอ่าน ภาษาอังกฤษ

(วัชราภรณ์/กิดาพนธ์) (กานต์) (ปพนวิช) (สมจิตร) (ณัฐชานันท์/วัชราภรณ์) (นเรศน์) (มาลินี) (มาโนช)

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4/3

ชุมนุม

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พฤหัสบดี

จันทร์

ศุกร์

อังคาร

พุธ 



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์ แนะแนว ชีววิทยา การงานฯ วิทยาศาสตร์

(ศิริลักษณ์/นเรศน์) (ธัญญารัตน์) (ณัฐชานันท์/ศิริลักษณ์) (ชมภูนุช) (พงษ์ศักด์ิ) (สุธีรา)

โฮมรูม ภาษาไทย คณิตศาสตร์เสริม สังคมศึกษา เคมี

(ศิริลักษณ์/นเรศน์) (มาลินี) (กานต์) (นวลจรัส/สมฤดี) (สุธีรา) 1 2

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โลก ดาราศาสตร์ ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา

(ศิริลักษณ์/นเรศน์) (สุธีรา) (กานต์) (นเรศน์) (สุปราณี) (ศิริลักษณ์) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (สุริยะ/ประพาร)

โฮมรูม การออกแบบฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม คณิตศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์

(ศิริลักษณ์/นเรศน์) (ศิรินทร์) (สุธีรา) (กานต์) (ธัญญารัตน์) (ศิริลักษณ์)

โฮมรูม สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์เสริม

(ศิริลักษณ์/นเรศน์) (นวลจรัส/สมฤดี) (มาลินี) (สุปราณี) (ศิริลักษณ์) (กานต์)

จันทร์

ศุกร์

พุธ 

พฤหัสบดี

(สุธีรา)

อังคาร

ฟิสิกส์

(ศิริลักษณ์)

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วิทยาศาสตร์/นาฏยะประดิษฐ์

ชีววิทยา

(ชมภูนุช)

เคมี

ชุมนุม

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5/1



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม กฎหมาย อังกฤษฟัง-พูด ภาษาไทย แนะแนว การงานอาชีพฯ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา

(กานต์) (นเรศน์) (มาโนช) (มาลินี) (ณัฐชานันท์/กานต์) (พงษ์ศักด์ิ) (สุธีรา) (สุริยะ/ประพาร)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม ประวัติศาสตร์

(กานต์) (นวลจรัส/สมฤดี) (ธัญญารัตน์) (กานต์) (นเรศน์) 1 2

โฮมรูม อังกฤษฟัง-พูด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม กฎหมาย หลักภาษาไทย ศิลปะ

(กานต์) (มาโนช) (สุธีรา) (กานต์) (นเรศน์) (มาลินี) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หลักภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษอ่าน-เขียน บาสเกตบอล

(กานต์) (สุธีรา) (สุปราณี) (ธัญญารัตน์) (มาลินี) (นวลจรัส/สมฤดี) (มาโนช) (สุริยะ/สุรบดี)

โฮมรูม อังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ออกแบบ หน้าท่ีพลเมือง คณิตศาสตร์เสริม พัฒนาทักษะ

(กานต์) (มาโนช) (สุปราณี) (มาลินี) (ศิรินทร์) (นวลจรัส/สมฤดี) (กานต์) (ศิรินทร์)

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

จันทร์

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5/2

วิทยาศาสตร์/นาฏยะประดิษฐ์
ชุมนุมอังคาร

ศุกร์

พุธ 

พฤหัสบดี

ค้นคว้าอิสระ



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม อังกฤษฟัง-พูด ภาษาไทย บาสเกตบอล แนะแนว วิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะ การงานอาชีพ

(สุปราณี/พงษ์ศักด์ิ) (มาโนช) (มาลินี) (สุริยะ/สุรบดี) (ณัฐชานันท์/สุปราณี) (สุธีรา) (ศิรินทร์) (พงษ์ศักด์ิ)

โฮมรูม ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์เสริม

(สุปราณี/พงษ์ศักด์ิ) (นเรศน์) (นวลจรัส/สมฤดี) (มาลินี) (กานต์) 1 2

โฮมรูม หลักภาษาไทย หน้าท่ีพลเมือง คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา กฎหมาย ศิลปะ อังกฤษฟัง-พูด

(สุปราณี/พงษ์ศักด์ิ) (มาลินี) (นวลจรัส/สมฤดี) (ธัญญารัตน์) (สุริยะ/ประพาร) (นเรศน์) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (มาโนช)

โฮมรูม ภาษาอังกฤษ การออกแบบฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม อังกฤษอ่าน-เขียน สังคมศึกษา หลักภาษาไทย

(สุปราณี/พงษ์ศักด์ิ) (สุปราณี) (ศิรินทร์) (สุธีรา) (กานต์) (มาโนช) (นวลจรัส/สมฤดี) (มาลินี)

โฮมรูม วิทยาศาสตร์ อังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม กฎหมาย

(สุปราณี/พงษ์ศักด์ิ) (สุธีรา) (มาโนช) (สุปราณี) (ธัญญารัตน์) (กานต์) (นเรศน์)

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5/3

พฤหัสบดี

ค้นคว้าอิสระ

ชุมนุม

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

ศุกร์

พุธ 

อังคาร

จันทร์

วิทยาศาสตร์/นาฏยะประดิษฐ์



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม คณิตศาสตร์เสริม ภาษาอังกฤษ อังกฤษศึกษาต่อ เคมี แนะแนว โลกดาราศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง

(ธัญญารัตน์/สุวดี) (ธัญญารัตน์) (ปพนวิช) (สุปราณี) (สุธีรา) (ณัฐชานันท์/สุวดี) (สุวดี) (โสภณา)

โฮมรูม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เสริม

(ธัญญารัตน์/สุวดี) (พรชัย) (สมจิตร) (ปพนวิช) (ธัญญารัตน์) 1 2

โฮมรูม โลกดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม ศิลปะ การงานอาชีพฯ อังกฤษศึกษาต่อ

(ธัญญารัตน์/สุวดี) (สุวดี) (ธัญญารัตน์) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (วัชราภรณ์) (สุปราณี)

โฮมรูม สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

(ธัญญารัตน์/สุวดี) (นูญ) (สมจิตร) (พรชัย)

โฮมรูม สังคมศึกษา วิทยาการค านวณ ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์เสริม สุขศึกษา/พลศึกษา

(ธัญญารัตน์/สุวดี) (นูญ) (มนต์วจี) (ชมภูนุช) (ศิริลักษณ์) (ธัญญารัตน์) (สุริยะ/ประพาร)

ชีววิทยา

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6/1

ศุกร์

จันทร์

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ชมภูนุช)

ชุมนุมอังคาร

พฤหัสบดี

ฟิสิกส์ 

(ศิริลักษณ์)

เคมี

(สุธีรา)

ค้นคว้าอิสระ

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

วาดเส้นเล่นสี/ดุริยางคศิลป์

พุธ 



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม แต่งค าประพันธ์ อังกฤษศึกษาต่อ โครงงาน คณิตศาสตร์เสริม แนะแนว ภาษาไทย

(ปพนวิช/สุธีรา) (มาลินี) (สุปราณี) (สุธีรา) (ธัญญารัตน์) (ณัฐชานันท์/ปพนวิช) (พรชัย)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม อังกฤษศึกษาต่อ ภูมิศาสตร์กายภาพ

(ปพนวิช/สุธีรา) (สมจิตร) (มนต์วจี) (สุปราณี) (นวลจรัส/สมฤดี) 1 2

โฮมรูม คณิตศาสตร์เสริม สังคมศึกษา อังกฤษกับชีวิต แต่งค าประพันธ์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพฯ

(ปพนวิช/สุธีรา) (ธัญญารัตน์) (นูญ) (สุปราณี) (มาลินี) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (ปพนวิช) (วัชราภรณ์)

โฮมรูม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม พัฒนาทักษะ หน้าท่ีพลเมือง การเขียนโปรแกรม ภาษาไทย โครงงาน

(ปพนวิช/สุธีรา) (สมจิตร) (ธัญญารัตน์) (มนต์วจี) (โสภณา) (มนต์วจี) (พรชัย) (สุธีรา)

โฮมรูม อังกฤษกับชีวิต วิทยาการค านวณ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์กายภาพ สุขศึกษา/พลศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษาอังกฤษ

(ปพนวิช/สุธีรา) (สุปราณี) (มนต์วจี) (นูญ) (นวลจรัส/สมฤดี) (สุริยะ/ประพาร) (มนต์วจี) (ปพนวิช)

ชุมนุม

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

พุธ 

อังคาร
วาดเส้นเล่นสี/ดุริยางคศิลป์

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6/2

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2564

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ค้นคว้าอิสระ



เวลา ช่ัวโมงท่ี 0 ช่ัวโมงท่ี 1 ช่ัวโมงท่ี 2 ช่ัวโมงท่ี 3 ช่ัวโมงท่ี 4 ช่ัวโมงท่ี 5 ช่ัวโมงท่ี 6 ช่ัวโมงท่ี 7 ช่ัวโมงท่ี 8

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 15.15- 16.15

โฮมรูม อังกฤษศึกษาต่อ คณิตศาสตร์เสริม การงานอาชีพฯ พัฒนาทักษะ แนะแนว ภูมิศาสตร์กายภาพ การเขียนโปรแกรม

(มนต์วจี/ธวัชชัย) (สุปราณี) (ธัญญารัตน์) (วัชราภรณ์) (มนต์วจี) (ณัฐชานันท์/ธัญญารัตน์) (นวลจรัส/สมฤดี) (มนต์วจี)

โฮมรูม การเขียนโปรแกรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์เสริม อังกฤษศึกษาต่อ

(มนต์วจี/ธวัชชัย) (มนต์วจี) (พรชัย) (ธัญญารัตน์) (สุปราณี) 1 2

โฮมรูม สังคมศึกษา อังกฤษกับชีวิต แต่งค าประพันธ์ คณิตศาสตร์เสริม ศิลปะ โครงงาน ภาษาอังกฤษ

(มนต์วจี/ธวัชชัย) (นูญ) (สุปราณี) (มาลินี) (ธัญญารัตน์) จันทิมา/ธวัชชัย/กิดาพนธ์ (ศิริลักษณ์) (ปพนวิช)

โฮมรูม แต่งค าประพันธ์ สังคมศึกษา หน้าท่ีพลเมือง โครงงาน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษกับชีวิต

(มนต์วจี/ธวัชชัย) (มาลินี) (นูญ) (โสภณา) (ศิริลักษณ์) (พรชัย) (สมจิตร) (สุปราณี)

โฮมรูม วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์เสริม ภูมิศาสตร์กายภาพ สุขศึกษา/พลศึกษา การเขียนโปรแกรม ภาษาอังกฤษ

(มนต์วจี/ธวัชชัย) (มนต์วจี) (ธัญญารัตน์) (นวลจรัส/สมฤดี) (สุริยะ/ประพาร) (มนต์วจี) (ปพนวิช)

พุธ 

ค้นคว้าอิสระ

ชุมนุม

จันทร์

อังคาร

ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2563

วาดเส้นเล่นสี/ดุริยางคศิลป์

พฤหัสบดี

ศุกร์

ของ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6/3

โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


