
ตารางการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565 
วันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

คาบที่ เวลา วิชา ห้อง ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา 

0 08.00 - 08.30 น.  1/12 ครูรุ่งโรจน ์ ครูรุ่งโรจน ์
   4/11 ครูปาวรีย์ ครูปาวรีย์ 
   4/12 ครูคมสัณห์ ครูคมสัณห์ 
1 08.30 - 09.20 น. ว21101 1/5 ครูเขมิกา ครูสุธิดา, ครูเขมิกา 
  ว21101 1/6 ครูจารุวรรณ ครูศิราณี, ครูจารุวรรณ 
  ค23101 3/3 ครูนัดธิดา ครูนัดธิดา, ครูทินวุฒิ 
2 09.20 - 10.10 น. ค21101 1/1 ครูอำไพ ครูอำไพ, ครูสมชาย 
  ค21201 1/4 ครูปราณี ครูปราณี, ครูณัฐธิดา 
  ว23103 3/2 ครูวรางคณา ครูภัทธพร, ครูสายชล 
3 10.10 - 11.00 น. พ21103 1/8 ครูอรจิรา ครูเบญจรัตน์, ครูสุรพล 
  ส20264 1/10 ครูขันทอง ครูขันทอง, ครูอรจิรา 
  พ32101 5/9 ครูสุภาพร ครูนวเรศ, Mr.Shunya 
4 11.00 - 11.50 น. ว31241 4/2 ครูกันต์กนิษฐ์ ครูวิภาดา, ครูสุภาภรณ์ 
  ค31201 4/5 ครูกฤษณ์ ครูจาตุรนต์, ครูกฤษณ์ 
  ว30101 4/10 ครูปยิธิดา ครูนิตติยา, ครูกฤษณา 
5 11.50 - 12.40 น. พัก ม. ปลาย 
6 12.40 - 13.30 น. ส21101 1/3 ครูสุรพล ครูสุภวัชร, ครูรัชนีกร 
  พ21101 1/7 ครูแคทรียา ครูวิไลวรรณ, ครูพชรพรรณ 
  ศ23101 3/10 ครูพัชรินทร์ ครูอาภาภรณ์ 
7 13.30 - 14.20 น. พ21103 1/2 ครูอรจิรา ครูสมพร, ครูวิไลพร 
  ท22101 2/1 ครูเบญจมาภรณ์ ครูวรกุล, ครูเบญจมาภรณ์ 
  ค23101 3/9 ครูลักษนิช ครูวรางคณา, ครูกนกนาถ 
  ว33283 6/8 ครูพรทิพย์ ครูมาโนชญ์, ครูวิชุตา 
8 14.20 - 15.10 น. ท21101 1/9 ครูวิไลวรรณ ครูอมรรัตน์, ครูปรีชา 
  ง23104 3/4 ครูศุภกฤษณ์ ครอูรอุมา, ครูศุภกฤษณ์ 
  ศ23104 3/5 ครูสมชาย ครูอำนาจ, ครูธีระพงศ์ 

 
 

วันอังคาร ท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
 



 
 
 
 
 

คาบที่ เวลา วิชา ห้อง ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา 

0 08.00 - 08.30 น.  5/11 ครูอภิวิชญ์ ครูอภิวิชญ์ 
   4/1 ครูอรุณลักษณ์, ครูณัฐสิทธิ์ ครูอรุณลักษณ์, ครูณัฐสิทธิ์ 
   4/3 ครูวันทนา, ครูกันต์กนิษฐ์ ครูวันทนา, ครูกันต์กนิษฐ์ 
1 08.30 - 09.20 น. ส22101 2/6 ครูสิริรัตน์ ครูกัลยา, ครูสิริรัตน์ 
  ค22101 2/7 ครูปณยา ครูปณยา, ครูณัฏฐณิชา 
  ว23101 3/1 ครูชุติภรณ์ ครูลักษนิช, ครูชุติภรณ์ 
2 09.20 - 10.10 น. ท22101 2/8 ครูอนุสรา ครูอนุสรา, ครูสิริณัฐ 
  พ22103 2/10 ครูวรกุล ครูลลิตา, ครูอารีรัตน์ 
  ส23102 3/8 ครูชมชนก ครูรัชวรรณ, ครูชมชนก 
3 10.10 - 11.00 น. ง22104 2/9 ครูประชาธิป ครูประชาธิป, ครูสาริณี 
  พ22103 2/11 ครูวรกุล ครูธัญญาลักษณ์ 
  ท23101 3/11 ครูรัชวรรณ ครูภูมินทร์ 
4 11.00 - 11.50 น. ว30103 4/6 ครูณัฐสิทธิ์ ครูปารวี, ครูอติโรจน์ 
  ศ31101 4/4 ครูปรีชา ครูนิวัฒนชัย, ครูรัชนิกา 
  อ31203 4/7 ครูสุภาลัย ครูสัญชัย, ครูณภัทร 
5 11.50 - 12.40 น. พัก ม. ปลาย 
6 12.40 - 13.30 น. ศ20238 2/5 ครูยุวด ี ครูปิยพฤฒิ, ครูรัตนานุสรณ์ 
  พ23101 3/6 ครูภูมินทร์ ครูมนิทร์ตรา, ครูพัชรินทร์ 
  ญ20201 3/7 ครูตวงศรณ์ ครูเพียงยิหวา, ครูพัศพงศ์ 
7 13.30 - 14.20 น. ส22101 2/2 ครูลลิตา ครูยุวดี, ครูศิริลักษณ์ 
  ท22101 2/4 ครูจิรกฤต ครูจิรกฤต, ครูจริยา 
  อ31203 4/9 ครูรัชนิกา ครูมาริษา, ครูปิยธิดา 
  ท33101 6/9 ครูลักขณา ครูตวงศรณ์, ครูนฤมล 
8 14.20 - 15.10 น. ส21102 1/11 ครูทินวุฒิ ครูชเนตตี 
  อ22101 2/3 ครูวิชุตา ครูแคทรียา, ครูภูมิ 
  จ31201 4/8 ครูสิวลี ครูสิวลี, ครูสุรัสดา 

 
 

 
 
 

วันพุธ ท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
 



 
 
 

คาบที่ เวลา วิชา ห้อง ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา 

0  07.00 - 09.20 น. ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

1 08.30 - 09.20 น. ค33101 6/11 ครูศากุน ครูอรทัย, Mr.Russell 

2 09.20 - 10.10 น. I30201 5/6 ครูจุฑารัตน์ ครูสุภาพร, ครูจุฑารัตน์ 
  จ32201 5/8 ครูภาพิมล ครูภาพิมล, ครูพรนภา 
  จ33201 6/7 ครูธัญมน ครูธัญมน, ครูณัฐฑชาพร 
  ส30248 6/10 ครูสิริณัฐ ครูอุไรรัตน์, ครูจันทมาศ 
3 10.10 - 11.00 น. ศ32101 5/2 ครูพัชรินทร์ ครูกิฒยาภรณ์ 
  ส32101 5/3 ครูชมชนก ครูอนันต์, ครูวิชุดา 
  ท32101 5/4 ครูอนุสรา ครูกาญจนา, ครูนุชรี 
4 11.00 - 11.50 น. ค32101 5/7 ครูอุทัยวรรณ ครูชมพูนุช, ครูอุทัยวรรณ 
  ว30102 6/4 ครูสุภาภรณ์ ครูทรงพรต 
  ก33901 6/5 ครูชุติมา ครูนาถพร 
5 11.50 - 12.40 น. พัก ม. ปลาย 
6 12.40 - 13.30 น. ง30216 5/1 ครูกาญจนา ครูเจนจิรา 
  I30201 5/5 ครูจุฑารัตน์ ครูสุภาลัย, ครูพัสตราภรณ์ 
  ท30215 5/10 ครูกฤษณา ครูธนวิทย,์ ครูเศรษฐวัฒน์ 
  ว33283 6/6 ครูพรทิพย์ ครูแรกรัก, ครูพรทิพย์ 
7 13.30 - 14.20 น. อ33205 6/1 ครูวิชตุา ครูนพวิชญ์, ครูศากุน 
  อ33101 6/2 ครูอรทัย ครูอภิสันต์, ครูชุติมา 
  ส33101 6/3 ครูมาโนชญ์ ครุอุบล, ครูลักขณา 
8 14.20 - 15.10 น. รอบเก็บตก 

 
***หมายเหตุ  ***  วันพฤหัสบดี ท่ี 21 กรกฎาคม 2565 (วันสุดท้ายของการตรวจสุขภาพนักเรียน)  คาบท่ี 8 - 9                          
เวลา 14.20 น. – 16.00 น. จะรวบรวมนักเรียนท่ีไม่ได้มาตรวจสุขภาพหรือมีห้องเรียนท่ีตกค้างจากวันท่ี 19 - 20 
กรกฎาคม 2565  และมี การบริก ารตรวจ สุขภาพ เพิ่ ม เติมตามข้อตกลงใน สัญ ญ าท่ี เอส วี  ค ลินิ กแ ล็บ                       
ให้ไว้กับโรงเรียน  โดยจะมีการตรวจสุขภาพให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนฟรีในวันและเวลาตามตารางดังกล่าว 

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
 


