วันที่ต้องสอนชดเชย
วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10 วันพุธคาบ 10
7 มีนาคม 2565
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
(10 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
ท21102
ว21104
ศ21202
8 มีนาคม 2565
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
(17 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
ท21102
ว21102
อ21102
9 มีนาคม 2565
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
(24 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
อ21102
ค21102
ส21103
10 มีนาคม 2565
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
(1 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ค21102
ท21202
ส21104
11 มีนาคม 2565
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
(15 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
ค21102
ส21103
ท21102
14 มีนาคม 2565
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
(22 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
ท21102
ว21104
ศ21202
15 มีนาคม 2565
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
(12 ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
ท21102
ว21102
อ21102
16 มีนาคม 2565
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
(19 ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
อ21102
ค21102
ส21103
17 มีนาคม 2565
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
( 26ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ค21102
ท21202
ส21104
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

(31 ม.ค.65)
ค21102

(1 ก.พ.65)
ส21103

(2 ก.พ.65)
ท21102

ตารางเรียนชดเชย ม.1/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ศ21103
ส21103
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ค21202
พ21104
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ก21902
ว21201
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ว21102
ส21232
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
อ21102
ศ21102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ศ21103
ส21103
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ค21202
พ21104
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ก21902
ว21201
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ว21102
ส21232
(3 ก.พ.65)
อ21102

(4 ก.พ.65)
ท21202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา พ21103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ
แบบฝึกหัดหรือใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา พ21103 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำแบบฝึกหัดหรือใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ศ21102ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัดหรือใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10 วันพุธคาบ 10
7 มีนาคม 2565
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
(10 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
ว21201
อ21102
ส21103
8 มีนาคม 2565
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
(17 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
ว21102
ศ21202
ส21104
9 มีนาคม 2565
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
(24 พ.ย.64)
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
ท21202
อ21102
ท21102
10 มีนาคม 2565
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
(1 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ท21102
ค21102
ส21103
11 มีนาคม 2565
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
(15 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
พ21103
ค21102
ก21902
14 มีนาคม 2565
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
(22 ธ.ค.64)
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
ว21201
อ21102
ส21103
15 มีนาคม 2565
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
(12 ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
ว21102
ศ21202
ส21104
16 มีนาคม 2565
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
(19 ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
ท21202
อ21102
ท21102
17 มีนาคม 2565
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
( 26ม.ค.65)
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
ท21102
ค21102
ส21103
18 มีนาคม 2565
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
(2 ก.พ.65)
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
พ21103
ค21102
ก21902

ตารางเรียนชดเชย ม.1/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท21102
ศ21103
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส21103
ค21202
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส21232
ค21102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
อ21102
ศ21102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ว21102
ท21202
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท21102
ศ21103
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส21103
ค21202
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส21232
ว21104
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
อ21102
ศ21102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ว21102
ท21202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบและวิชา พ
21104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำ
ใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบและวิชา พ
21104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชาว21104 อีก 1 คาบและวิชาค21102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ว21102
ท21202
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
อ21102
ศ21103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ว21104
พ21103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
อ21102
ท21102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ส21103
พ21104
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ว21102
ท21202
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
อ21102
ศ21103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ว21104
พ21103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
อ21102
ท21102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ส21103
พ21104

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
อ21102
(17 พ.ย.64)
ส21104
(24 พ.ย.64)
ศ21202
(1 ธ.ค.64)
ก21902
(15 ธ.ค.64)
ศ21102
(22 ธ.ค.64)
อ21102
(12 ม.ค.65)
ส21104
(19 ม.ค.65)
ศ21202
( 26ม.ค.65)
ค21202
(2 ก.พ.65)
ศ21102

ตารางเรียนชดเชย ม.1/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท21102
ค21102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ท21102
ส21103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ค21102
ศ21232
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ค21202
ท21202
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค21102
ว21201
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท21102
ค21102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ท21102
ส21103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ค21102
ศ21232
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ท21202
ว21102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค21102
ว21201

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1คาบ และส21103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21104 และ ศ21202อีก 1คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว21102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1คาบ และส21103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21104 และ ศ21202อีก 1คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565สำหรับวิชา ก21902 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
อ21102
ก21902
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ท21102
ส21103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค21102
ศ21202
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว21102
อ21102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว21104
ค21102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
อ21102
ส21103
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ท21102
ส21103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค21102
ศ21202
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว21102
อ21102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว21104
ค21102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ศ21102
(17 พ.ย.64)
ค21102
(24 พ.ย.64)
อ21102
(1 ธ.ค.64)
ค21202
(15 ธ.ค.64)
ท21102
(22 ธ.ค.64)
ศ21102
(12 ม.ค.65)
ค21102
(19 ม.ค.65)
อ21102
( 26ม.ค.65)
ค21202
(2 ก.พ.65)
ท21102

ตารางเรียนชดเชย ม.1/4
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท21202
ว21201
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ศ21103
ว21102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
พ21103
ท21102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส21103
ส21104
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ส21232
พ21104
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท21202
ว21201
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ศ21103
ว21102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
พ21103
ท21102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส21103
ส21104
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ส21232
พ21104

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบและ ส21103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบและ ก21902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
อ21102
ท21102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ค21102
ท21102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
อ21102
ว21201
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ก21902
อ21102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ศ21102
ว21102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
อ21102
ท21102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ค21102
ท21102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
อ21102
ว21201
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ก21902
อ21102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ศ21102
ว21102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ค21102
(17 พ.ย.64)
ศ21202
(24 พ.ย.64)
ศ21103
(1 ธ.ค.64)
ส21104
(15 ธ.ค.64)
ท21102
(22 ธ.ค.64)
ค21102
(12 ม.ค.65)
ศ21202
(19 ม.ค.65)
ศ21103
( 26ม.ค.65)
ส21104
(2 ก.พ.65)
ท21102

ตารางเรียนชดเชย ม.1/5
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ส21103
พ21103
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส21103
ว21103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส21232
ท21202
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ค21102
ว21104
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค21202
ส21103
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ส21103
ท21202
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส21103
ว21103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส21232
ท21202
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ค21102
ว21104
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค21202
ส21103

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นกั เรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ และพ21104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา พ21103 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ และพ
21104ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค21102
ท21102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
อ21102
ค21102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค21102
ว21201
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
พ21103
ว21102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ท21102
ก21902
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค21102
ท21102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
อ21102
ค21102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค21102
ว21201
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
พ21103
ว21102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ท21102
ก21902

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ส21103
(17 พ.ย.64)
ศ21202
(24 พ.ย.64)
ท21102
(1 ธ.ค.64)
ส21104
(15 ธ.ค.64)
อ21102
(22 ธ.ค.64)
ส21103
(12 ม.ค.65)
ศ21202
(19 ม.ค.65)
ท21102
( 26ม.ค.65)
ส21104
(2 ก.พ.65)
อ21102

ตารางเรียนชดเชย ม.1/6
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ว21102
ศ21102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส21103
พ21104
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
อ21102
ศ21103
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส21103
ค21202
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ว21104
ท21202
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ว21102
ศ21102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส21103
พ21104
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
อ21102
ศ21103
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส21103
ค21202
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ว21104
ท21202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ และส21232
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ท21202 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ21202 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21201 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว21102 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว21104 อีก 1 คาบ และ
ส21232ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ท22102
ว22202
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ว22209
อ22201
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ว22102
ค22102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ส22103
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ค22102
ว22102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ท22102
ว22202
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ว22209
อ22201
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ว22102
ค22102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ส22103
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ค22102
ว22102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ศ22103
(17 พ.ย.64)
ท22102
(24 พ.ย.64)
อ22201
(1 ธ.ค.64)
ส22104
(15 ธ.ค.64)
อ22102
(22 ธ.ค.64)
ศ22103
(12 ม.ค.65)
ท22102
(19 ม.ค.65)
อ22201
( 26ม.ค.65)
ส22104
(2 ก.พ.65)
อ22102

ตารางเรียนชดเชย ม.2/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
อ22102
พ22104
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
อ22102
ค22102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส22103
ว22103
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส22234
ค22204
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ส22103
ท22102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
อ22102
พ22104
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
อ22102
ค22102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส22103
ว22103
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส22234
ค22204
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ส22103
ท22102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22202 และศ22103 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นกั เรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว2209 อีก 1 คาบ และ ง22102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ และ
พ22103ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ค22204และ ก22902 ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว22202 และศ22103 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว2209 อีก 1 คาบ และง22102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ และ
พ22103ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ค22204และ ก22902 ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค22204
อ22201
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ว22102
พ22103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ง22102
ศ22103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ค22102
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ส22104
ส22103
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค22204
อ22201
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ว22102
พ22103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ง22102
ศ22103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ค22102
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ส22104
ส22103

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ท22102
(17 พ.ย.64)
ค22102
(24 พ.ย.64)
อ22201
(1 ธ.ค.64)
ท22102
(15 ธ.ค.64)
ค22204
(22 ธ.ค.64)
ท22102
(12 ม.ค.65)
ค22102
(19 ม.ค.65)
อ22201
( 26 ม.ค.65)
ท22102
(2 ก.พ.65)
ค22204

ตารางเรียนชดเชย ม.2/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
อ22102
พ22104
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส22234
ว22209
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ค22102
ส22103
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
อ22102
ว22103
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ว22102
อ22102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
อ22102
พ22104
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส22234
ว22209
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ค22102
ส22103
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
อ22102
ว22103
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ว22102
อ22102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ส22103 และว22202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22209 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ22103 อีก 1 คาบ และก22902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบและท22102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ส22103 และว22202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว22209 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ22103 อีก 1 คาบ และ
ก22902ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบและ
ท22102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค22102
ส20204
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ส22103
ว22102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ท22202
ท22102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ค22102
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว22103
อ22102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค22102
ส20204
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ส22103
ว22102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ท22202
ท22102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ค22102
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว22103
อ22102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
อ22102
(17 พ.ย.64)
อ22201
(24 พ.ย.64)
ส22103
(1 ธ.ค.64)
ว22102
(15 ธ.ค.64)
ท22202
(22 ธ.ค.64)
อ22102
(12 ม.ค.65)
อ22201
(19 ม.ค.65)
ส22103
( 26ม.ค.65)
ว22102
(2 ก.พ.65)
ท22202

ตารางเรียนชดเชย ม.2/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
พ22104
ส22234
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ศ22103
ง22102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส20204
ค22102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส22104
ท22102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
อ22201
ค22202
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
พ22104
ส22234
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ศ22103
ง22102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส20204
ค22102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส22104
ท22102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
อ22201
ค22202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ท22102 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ22103 อีก 1 คาบ และ
ก22902 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา พ22103 และ
อ22102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา I20202 และ
ว22102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ส22103 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ท22102 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ22103 อีก 1 คาบ และ
ก22902 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา พ22103 และ
อ22102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา I20202 และ
ว22102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ส22103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ส22104
ส22103
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ส22103
ง22102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ท22102
อ22102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ค22102
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
อ22201
ท22102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ส22104
ส22103
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ส22103
ง22102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ท22102
อ22102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ค22102
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
อ22201
ท22102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ส20204
(17 พ.ย.64)
ท22202
(24 พ.ย.64)
อ22201
(1 ธ.ค.64)
I20202
(15 ธ.ค.64)
ว22102
(22 ธ.ค.64)
ส20204
(12 ม.ค.65)
ท22202
(19 ม.ค.65)
อ22201
( 26ม.ค.65)
I20202
(2 ก.พ.65)
ว22102

ตารางเรียนชดเชย ม.2/4
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท22102
ว22102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
อ22102
ค22102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส20204
ค22202
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ท22202
พ22103
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค22102
อ22102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท22102
ว22102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
อ22102
ค22102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส20204
ค22202
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ท22202
พ22103
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค22102
อ22102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ และ ศ22103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ส22234 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา พ22104 , ก22902, ว22102,
ส22103 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ และ ศ22103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว22103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ส22234 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา พ22104 , ก22902,
ว22102,ส22103 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ส22234
ท22102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ง22102
ศ22201
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค22102
ก22902
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
อ22102
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว22102
ง20209
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ส22234
ท22102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ง22102
ศ22201
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค22102
ก22902
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
อ22102
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว22102
ง20209

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ส22104
(17 พ.ย.64)
ท22102
(24 พ.ย.64)
ส221030
(1 ธ.ค.64)
ท22102
(15 ธ.ค.64)
ศ22103
(22 ธ.ค.64)
ส22104
(12 ม.ค.65)
ท22102
(19 ม.ค.65)
ส221030
( 26ม.ค.65)
ท22102
(2 ก.พ.65)
ศ22103

ตารางเรียนชดเชย ม.2/5
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ว22103
อ22102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ค22102
ส22103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
อ22102
ว22102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส22103
พ22104
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
พ20204
ศ22103
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ว22103
อ22102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ค22102
ส22103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
อ22102
ว22102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส22103
พ22104
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
พ20204
ศ22103

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ค22102 และพ22103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ22201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ง20209 และ พ20204 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ค22102 และพ22103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ22201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ง20209 และ พ20204
อีก 1 คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ท22102
ศ22103
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
อ22102
ส22103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ส22103
ค22102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ส22234
I20202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
พ22103
ว22103
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ท22102
ศ22103
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
อ22102
ส22103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ส22103
ค22102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ส22234
I20202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
พ22103
ว22103

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ส22103
(17 พ.ย.64)
ว22102
(24 พ.ย.64)
ส22104
(1 ธ.ค.64)
อ22102
(15 ธ.ค.64)
ท22102
(22 ธ.ค.64)
ส22103
(12 ม.ค.65)
ง22102
(19 ม.ค.65)
ส22104
( 26ม.ค.65)
อ22102
(2 ก.พ.65)
ท22102

ตารางเรียนชดเชย ม.2/6
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
อ22102
ค22102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ง22102
พ22104
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ศ22201
ท22102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ค22102
ว22102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
พ20204
ง20209
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
อ22102
ค22102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
พ22104
ว22102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ศ22201
ท22102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ค22102
ว22102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
พ20204
ง20209

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ221021 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ22201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบและ
ก22902 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา พ20204และง20209 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ศ221021 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว22102 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ศ22201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา I20202 อีก 1 คาบและ
ก22902 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา พ20204และง20209 อีก 1
คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ว23201
ค23102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ว23210
ค23102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ว23104
ค23102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว23102
ค23204
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
อ23202
ค23204
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ว23201
ค23102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ว23210
ค23102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ว23104
ค23102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว23102
ค23204
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
อ23202
ค23204

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
จ20202
(17 พ.ย.64)
อ23102
(24 พ.ย.64)
ท23102
(1 ธ.ค.64)
อ23102
(15 ธ.ค.64)
ส23103
(22 ธ.ค.64)
จ20202
(12 ม.ค.65)
อ23102
(19 ม.ค.65)
ท23102
( 26ม.ค.65)
อ23102
(2 ก.พ.65)
ส23103

ตารางเรียนชดเชย ม.3/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท23102
อ23202
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส23104
ส23236
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส23103
อ23102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ศ23103
ท23102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ศ23102
ว23102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท23102
อ23202
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส23104
ส23103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส23103
อ23102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ศ23103
ท23102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ศ23102
ว23102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23201 อีก 1 คาบและ พ23104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบ และ
ส23103 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ
และ จ20202 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา พ23103 และ ก23902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23201 อีก 1 คาบและ พ23104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบ และ
ส23236 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ
และ จ20202ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา พ23103 และ ก23902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค23102
อ23202
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
อ23102
ส23103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ว23201
ส23103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ค23102
อ23202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ค23204
ส23103
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค23102
อ23202
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
อ23102
ส23103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ว23201
ส23103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ค23102
อ23202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ค23204
ส23103

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ว23102
(17 พ.ย.64)
ท23102
(24 พ.ย.64)
ค23204
(1 ธ.ค.64)
จ20202
(15 ธ.ค.64)
ว23210
(22 ธ.ค.64)
ว23102
(12 ม.ค.65)
ท23102
(19 ม.ค.65)
ค23204
( 26ม.ค.65)
จ20202
(2 ก.พ.65)
ว23210

ตารางเรียนชดเชย ม.3/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ก23902
อ23102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส23104
ศ23103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ท23102
ว23102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ท23102
ศ23102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
อ23102
ส23236
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ก23902
อ23102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส23104
ศ23103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ท23102
ว23102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ท23102
ศ23102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
อ23102
ส23236

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ และ พ23104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ค23102 และพ23103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบและ จ20202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ และ พ23104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ค23102 และพ23103
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23201 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบและ
จ20202 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
อ23102
ค23102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ส23104
ส23103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค23102
ท23102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
จ20202
ส23103
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ท23102
อ23102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
อ23102
ค23102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ส23104
ส23103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค23102
ท23102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
จ20202
ส23103
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ท23102
อ23102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ว23210
(17 พ.ย.64)
ท23202
(24 พ.ย.64)
ศ23103
(1 ธ.ค.64)
ท23202
(15 ธ.ค.64)
ศ23102
(22 ธ.ค.64)
ว23210
(12 ม.ค.65)
ท23202
(19 ม.ค.65)
ศ23103
( 26ม.ค.65)
ท23202
(2 ก.พ.65)
ศ23102

ตารางเรียนชดเชย ม.3/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ง20245
ท23102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ค23102
อ23202
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
จ20202
ว23104
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
อ23102
ส23236
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
พ23103
ส23103
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ง20245
ท23102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ค23102
อ23202
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
จ20202
ว23104
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
อ23102
ส23236
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
พ23103
ส23103

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23210 และ ง20245 อีก 1 คาบ
และ พ23104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ก23902 และ อ23202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23210 และ ง20245 อีก 1 คาบ
และ พ23104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ก23902 และ อ23202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
จ20202
ศ23103
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ส23103
ท23202
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ท23102
ก23902
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ส23103
ท23202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว23104
อ23102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
จ20202
ศ23103
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ส23103
ท23202
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ท23102
ก23902
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ส23103
ท23202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว23104
อ23102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ง20245
(17 พ.ย.64)
อ23202
(24 พ.ย.64)
ว23102
(1 ธ.ค.64)
จ20202
(15 ธ.ค.64)
ส23103
(22 ธ.ค.64)
ง20245
(12 ม.ค.65)
อ23202
(19 ม.ค.65)
ว23102
( 26ม.ค.65)
จ20202
(2 ก.พ.65)
ส23103

ตารางเรียนชดเชย ม.3/4
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ค23102
อ23102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ค23102
ศ23102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
อ23202
ค23102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
พ23103
ส23236
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ท23102
ว23210
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ค23102
อ23102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ค23102
ศ23102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
อ23202
ค23102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
พ23103
ส23236
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ท23102
ว23210

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ23103 อีก 1 คาบ และ ท23102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา พ23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบและ
ส23104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23102 และอ23102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23104 และ ว23210 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ศ23103 อีก 1 คาบ และ ท
23102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา พ23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบและ
ส23104 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 และ อ23102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว23104 และ ว23210 อีก 1
คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ก23902
ท23102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ค23102
อ23202
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ท23102
ส23103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
อ23102
ค23102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ส23104
ท23102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ก23902
ท23102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ค23102
อ23202
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ท23102
ส23103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
อ23102
ค23102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ส23104
ท23102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
อ23102
(17 พ.ย.64)
ส23103
(24 พ.ย.64)
ว23104
(1 ธ.ค.64)
ว23210
(15 ธ.ค.64)
ส23103
(22 ธ.ค.64)
อ23102
(12 ม.ค.65)
ส23103
(19 ม.ค.65)
ว23104
( 26ม.ค.65)
ว23210
(2 ก.พ.65)
ส23103

ตารางเรียนชดเชย ม.3/5
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
พ23104
ว23102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ศ23102
ง20245
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ค23102
อ23202
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
พ23103
ศ23103
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
อ23102
จ20202
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
พ23104
ว23102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ศ23102
ง20245
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ค23102
อ23202
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
พ23103
ศ23103
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
อ23102
จ20202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ง20245 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ และจ20202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23102 และ ส23236
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว23102 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ง20245 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ และจ20202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23210 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว23102 และ ส23236
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ท23102
ส23236
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ว23102
ง20245
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
อ23202
ท23102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว23104
อ23202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
อ23102
ส23103
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ท23102
ส23236
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ว23102
ง20245
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
อ23202
ท23102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว23104
อ23202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
อ23102
ส23103

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ค23102
(17 พ.ย.64)
อ23102
(24 พ.ย.64)
ศ23102
(1 ธ.ค.64)
ก23902
(15 ธ.ค.64)
ท23102
(22 ธ.ค.64)
ค23102
(12 ม.ค.65)
อ23102
(19 ม.ค.65)
ศ23102
( 26ม.ค.65)
ก23902
(2 ก.พ.65)
ท23102

ตารางเรียนชดเชย ม.3/6
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ส23103
อ23102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส23104
ค23102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ส23103
ว23102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
พ23103
จ20202
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค23102
ศ23103
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ส23103
อ23102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส23104
ค23102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ส23103
ว23102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
พ23103
จ20202
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค23102
ศ23103

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23210 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว23102 และ ง20245 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา จ20202 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา พ23104 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 2564 สำหรับวิชา ว23210 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23102 และ ง20245 อีก 1
คาบ ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา จ20202 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว23104 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา พ23104 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ว31242
ค31202
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ค31102
ท31102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ส31103
ก31902
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว31202
ท31102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
อ30219
ค31202
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ว31242
ค31202
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ค31102
ท31102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ส31103
ก31902
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว31202
ท31102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
อ30219
ค31202

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
จ30214
(17 พ.ย.64)
ว31103
(24 พ.ย.64)
อ31102
(1 ธ.ค.64)
ค31202
(15 ธ.ค.64)
ว31222
(22 ธ.ค.64)
จ30214
(12 ม.ค.65)
ว31103
(19 ม.ค.65)
อ31102
( 26ม.ค.65)
ค31202
(2 ก.พ.65)
ว31222

ตารางเรียนชดเชย ม.4/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
อ31102
ว31202
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
อ30219
ว31222
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ค31202
ว31102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ง31101
ว31242
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค31102
ส31104
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
อ31102
ว31202
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
อ30219
ว31222
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ค31202
ว31102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ง31101
ว31242
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค31102
ส31104

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา 31242 และ ว31202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา พ31102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ส30232 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว31202 อีก 1 คาบ และ
ศ31102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว31222 อีก 1 คาบ และ
ส31103 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา 31242 และ ว31202 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา พ31102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ส30232 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว31202 อีก 1 คาบ และ
ศ31102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว31222 อีก 1 คาบ และ
ส31103 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
อ31102
ง30289
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ท30202
อ30208
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค31102
ว31102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ง31101
ค31102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ก31902
อ31102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
อ31102
ง30289
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ท30202
อ30208
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค31102
ว31102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ง31101
ค31102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ก31902
อ31102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ค31202
(17 พ.ย.64)
อ30204
(24 พ.ย.64)
อ30208
(1 ธ.ค.64)
ศ31102
(15 ธ.ค.64)
ค31202
(22 ธ.ค.64)
ค31202
(12 ม.ค.65)
อ30204
(19 ม.ค.65)
อ30208
( 26ม.ค.65)
ศ31102
(2 ก.พ.65)
ค31202

ตารางเรียนชดเชย ม.4/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ศ31202
จ30214
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ค31202
ส31103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
พ31102
ง30289
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส30232
ค31202
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ส31104
ท31102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ศ31202
จ30214
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ค31202
ส31103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
พ31102
ง30289
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส30232
ค31202
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ส31104
ท31102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ง30289 และศ31202 อีก 1 คาบ
และท31102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว31103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ง30289 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา อ30204 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ส31103 และ ท30202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ง30289 และศ31202 อีก 1 คาบ
และท31102 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว31103 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ง30289 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา อ30204 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ส31103 และ ท30202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ท30202
ส30232
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
อ31102
ส31103
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ว31102
ส30222
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ท31102
อ31102
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ส30221
ส31104
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ท30202
ส30232
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
อ31102
ส31103
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ว31102
ส30222
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ท31102
อ31102
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ส30221
ส31104

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ส30221
(17 พ.ย.64)
ค31102
(24 พ.ย.64)
ค31102
(1 ธ.ค.64)
ศ31102
(15 ธ.ค.64)
จ30220
(22 ธ.ค.64)
ส30221
(12 ม.ค.65)
ค31102
(19 ม.ค.65)
ค31102
( 26ม.ค.65)
ศ31102
(2 ก.พ.65)
จ30220

ตารางเรียนชดเชย ม.4/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ก31902
จ30220
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
จ30220
ท31102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
จ30220
ท30216
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
จ30230
ง31101
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ส30222
ส31103
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ก31902
จ30220
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
จ30220
ท31102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
จ30220
ท30216
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
จ30230
ง31101
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ส30222
ส31103

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ศ31202 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว31103 และ พ31102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา จ30230 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา จ30226 ท30216 ท30202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ศ31202 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว31103 และ พ31102
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา จ30230 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา จ30226 ท30216 ท30202
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ว32204
ค32202
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ว32224
ศ32102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
อ32102
ค32102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว32244
ส32103
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว32204
ค32202
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ว32204
ค32202
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ว32224
ศ32102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
อ32102
ค32102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว32244
ส32103
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว32204
ค32202

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ว32244
(17 พ.ย.64)
ค32202
(24 พ.ย.64)
จ30216
(1 ธ.ค.64)
ค32202
(15 ธ.ค.64)
อ30201
(22 ธ.ค.64)
ว32244
(12 ม.ค.65)
ค32202
(19 ม.ค.65)
จ30216
( 26ม.ค.65)
ค32202
(2 ก.พ.65)
อ30201

ตารางเรียนชดเชย ม.5/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
พ32102
ส32103
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
อ30201
ว32102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ท32102
ง32101
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ท32102
อ32102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ค32102
ว32104
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
พ32102
ส32103
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
อ30201
ว32102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ท32102
ง32101
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ท32102
อ32102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ค32102
ว32104

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว32204 อีก 1 คาบ และ ส32104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว32224 อีก 1 คาบและก32902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว32102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว32244 อีก 1 คาบ และ
ว32224 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว32204 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว32204 อีก 1 คาบ และ ส32104
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32224 อีก 1 คาบและก32902
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32244 อีก 1 คาบ และ
ว32224 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว32204 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค32102
จ30216
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ค32102
ว32102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ส32104
อ30202
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ค32202
อ30210
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ค32202
อ32102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค32102
จ30216
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ค32102
ว32102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ส32104
อ30202
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ค32202
อ30210
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ค32202
อ32102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
อ30202
(17 พ.ย.64)
ก32902
(24 พ.ย.64)
ง30294
(1 ธ.ค.64)
อ32102
(15 ธ.ค.64)
ง30294
(22 ธ.ค.64)
อ30202
(12 ม.ค.65)
ก32902
(19 ม.ค.65)
ง30294
( 26ม.ค.65)
อ32102
(2 ก.พ.65)
ง30294

ตารางเรียนชดเชย ม.5/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ส32103
ค32202
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ศ32102
ค32202
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ท32102
ว32104
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ส32103
ว32102
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ท32102
พ32102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ส32103
ค32202
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ศ32102
ค32202
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ท32102
ว32104
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ส32103
ว32102
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ท32102
พ32102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา อ30210 และ ง32101
ครูมอบหมายให้นกั เรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ง30294 อีก 1 คาบครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว32102 อีก 1 คาบครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ง30294 อีก 1 คาบครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา อ30210 และ ง32101
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ง30294 อีก 1 คาบครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32102 อีก 1 คาบครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ง30294 อีก 1 คาบครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
จ30234
ส30268
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
จ30231
ก32902
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ศ32102
ส32104
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
จ30222
ส32103
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
อ32102
ส30268
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
จ30234
ส30268
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
จ30231
ก32902
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ศ32102
ส32104
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
จ30222
ส32103
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
อ32102
ส30268

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
จ30222
(17 พ.ย.64)
จ30222
(24 พ.ย.64)
ว32102
(1 ธ.ค.64)
ท30206
(15 ธ.ค.64)
จ30231
(22 ธ.ค.64)
จ30222
(12 ม.ค.65)
จ30222
(19 ม.ค.65)
ว32102
( 26ม.ค.65)
ท30206
(2 ก.พ.65)
จ30231

ตารางเรียนชดเชย ม.5/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ท32102
พ32102
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ท30206
อ32102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ค32102
ท30212
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ค32102
ท30212
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ท32102
ว32104
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ท32102
พ32102
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ท30206
อ32102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ค32102
ท30212
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ค32102
ท30212
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ท32102
ว32104

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ส32103 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว32102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว32102 อีก 1 คาบ และง32101
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา จ30222 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ส32103 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว32102 อีก 1 คาบ และง32101
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา จ30222 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
อ33102
ส33103
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ค33202
ท33102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
ค33202
ส33103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ว33226
ค33202
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ว33246
ท33102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
อ33102
ส33103
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ค33202
ท33102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
ค33202
ส33103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ว33226
ค33202
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ว33246
ท33102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ค33102
(17 พ.ย.64)
ว33206
(24 พ.ย.64)
พ33102
(1 ธ.ค.64)
ศ33102
(15 ธ.ค.64)
จ30206
(22 ธ.ค.64)
ค33102
(12 ม.ค.65)
ว33206
(19 ม.ค.65)
พ33102
( 26ม.ค.65)
ศ33102
(2 ก.พ.65)
จ30206

ตารางเรียนชดเชย ม.6/1
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ส33104
ส30234
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ว33226
ค33102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
อ33102
ว33246
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
จ30206
ก33902
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ว33206
ค33202
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ส33104
ส30234
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ว33226
ค33102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
อ33102
ว33246
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
จ30206
ก33902
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ว33206
ค33202

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว33102 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว33206 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ว33246 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564 สำหรับวิชา ว33226 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว33206 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว33102 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว33206 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว33246 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา ว33226 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว33206 อีก 1 คาบ
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ค33102
ส33104
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
จ30206
ค33202
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
จ30206
ท33102
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
อ33102
ง30266
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
ค33202
ท30208
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ค33102
ส33104
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
จ30206
ค33202
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
จ30206
ท33102
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
อ33102
ง30266
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
ค33202
ท30208

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
ศ33102
(17 พ.ย.64)
ท33102
(24 พ.ย.64)
ค33102
(1 ธ.ค.64)
ค33202
(15 ธ.ค.64)
อ30206
(22 ธ.ค.64)
ศ33102
(12 ม.ค.65)
ท33102
(19 ม.ค.65)
ค33102
( 26ม.ค.65)
ง30266
(2 ก.พ.65)
อ30206

ตารางเรียนชดเชย ม.6/2
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ว33102
ค33202
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
ส30234
ส33103
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
ท30208
อ33102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
อ30206
ง30266
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
ส33103
ว30282
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ว33102
ค33202
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
ส30234
ส33103
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
ท30208
อ33102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ค33202
อ30206
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
ส33103
ว30282

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา ก33902 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564 สำหรับวิชา พ33102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ว30282 อีก 1 คาบ ครูมอบหมาย
ให้นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา ก33902 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565 สำหรับวิชา พ33102 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา ว30282 อีก 1 คาบ ครู
มอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเพิม่ เติม

วันที่ต้องสอนชดเชย
7 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
8 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
9 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
10 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
11 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)
14 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันจันทร์)
15 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันอังคาร)
16 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพุธ)
17 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี)
18 มีนาคม 2565
(ใช้ตารางเรียนวันศุกร์)

วันจันทร์ คาบ 10 วันอังคาร คาบ 10
(8 พ.ย.64)
(9 พ.ย.64)
ส33104
ค33102
(15 พ.ย.64)
(16 พ.ย.64)
ก33902
อ33102
(22 พ.ย.64)
(23 พ.ย.64)
จ30212
ส33103
(29 พ.ย.64)
(30 พ.ย.64)
ส30234
จ30212
(13 ธ.ค.64)
(14 ธ.ค.64)
จ30212
ศ33102
(20 ธ.ค.64)
(21 ธ.ค.64)
ส33104
ค33102
(10 ม.ค.65)
(11 ม.ค.65)
ก33902
อ33102
(17 ม.ค.65)
(18 ม.ค.65)
จ30212
ส33103
(24 ม.ค.65)
(25 ม.ค.65)
ส30234
จ30212
(31 ม.ค.65)
(1 ก.พ.65)
จ30212
ศ33102

วันพุธคาบ 10
(10 พ.ย.64)
อ30206
(17 พ.ย.64)
จ30212
(24 พ.ย.64)
ท30208
(1 ธ.ค.64)
ท30208
(15 ธ.ค.64)
ค33102
(22 ธ.ค.64)
อ30206
(12 ม.ค.65)
จ30212
(19 ม.ค.65)
ท30208
( 26ม.ค.65)
ท30208
(2 ก.พ.65)
ค33102

ตารางเรียนชดเชย ม.6/3
วันพฤหัสบดี คาบ10 วันศุกร์คาบ 10
(11 พ.ย.64)
(12 พ.ย.64)
ว33102
ส33103
(18 พ.ย.64)
(19 พ.ย.64)
จ30206
ท33102
(25 พ.ย.64)
(26 พ.ย.64)
จ30206
พ33102
(2 ธ.ค.64)
(3 ธ.ค.64)
ง30266
จ30266
(16 ธ.ค.64)
(17 ธ.ค.64)
อ33102
ท33102
(23 ธ.ค.64)
(24 ธ.ค.64)
ว33102
ส33103
(13 ม.ค.65)
(14 ม.ค.65)
จ30206
ท33102
(20 ม.ค.65)
(21 ม.ค.65)
จ30206
พ33102
(27 ม.ค.65)
(28 ม.ค.65)
ง30266
จ30266
(3 ก.พ.65)
(4 ก.พ.65)
อ33102
ท33102

สอนชดเชย
ตั้งแต่ 8-12 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 15-19 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 22-26 พ.ย. 2564
ตั้งแต่ 29พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.2564 สำหรับวิชา อ30206 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ทำใบงานเพิ่มเติม
ตั้งแต่ 20-24 ธ.ค.2564
ตั้งแต่ 10-14 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 17-21 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 24-28 ม.ค. 2565
ตั้งแต่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. 2565 สำหรับวิชา อ30206 ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำใบงานเพิ่มเติม

