
แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันเปดภาคเรียนท่ี 2/2563
วันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2563

(ใชตารางเรียนท่ี 1 คาบละ 50 นาที เริ่มเรียนในคาบท่ี 3 เวลา 09.50 น.)

เวลา การปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ

07.30 น. - นักเรียนเขาแถวที่ลานหนาเสาธงและหอประชุมลานเขาแถว
- ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  รับตารางเรียนของนักเรียน ณ หองวิชาการ
- ครูที่ปรึกษา (ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6) รับเงินคาอุปกรณการเรียนและ
เคร่ืองแบบนักเรียน พรอมกลองอุปกรณรับเงินบาํรุงการศึกษา ณ หองการเงิน
(ครูจีรารัตน)
- หัวหนากลุมสาระฯ/กลุมวชิารับตารางสอนครูในสังกัด ณ หองวิชาการ
- ผูอํานวยการพบนักเรียน (ผูอํานวยการภักดี  เหมทานนท)

พิธีกร
ครูนภัทร  เฮงศิริ

08.10-09.00 น. (คาบ 1) - ครูที่ปรึกษาพบนักเรียนเพื่อแจกตารางเรียน สถานที่
พบครูที่ปรึกษา (ตามตารางของกลุมบริหารงานวิชาการแนบทาย
**ตารางนักเรียนพบครูที่ปรึกษา (คาบที่ 1-2) ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 **)

ครูที่ปรึกษา

09.00-09.50 น. (คาบ 2) - นักเรียนรับเงินคาอุปกรณการเรียนและเคร่ืองแบบนักเรียน จากครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษาเก็บเงินระดมทรัพยากร ประจําภาคเรียนที่ 2/2563
แลวนําสงที่หองการเงิน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น.

ครูที่ปรึกษา

ใชตารางเรียนตารางที่ 1 คาบละ 50 นาที เร่ิมเรียนในคาบที่ 3 เวลา 09.50 เปนตนไป *
(งดเรียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมบังคับ เนื่องจากกลุมพัฒนานักเรียนประชุมครูที่ปรึกษา ระดับ ม.ปลาย

ณ หองประชุมคุณพอนับ (511) เวลา 12.20 น. )

หมายเหตุ  นักเรียนแตงกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน * ตารางแนบทาย *

ตารางท่ี 1 คาบละ 50 นาที ตารางท่ี 2 คาบละ 45 นาที ตารางท่ี 3 คาบละ 45 นาที
คาบท่ี เวลา ถึง เวลา คาบท่ี เวลา ถึง เวลา คาบท่ี เวลา ถึง เวลา

1 8:10 - 9:00 1 8:10 - 8:55 0 - 8:55
2 9:00 - 9:50 2 8:55 - 9:40 1 8:55 - 9:40
3 9:50 - 10:40 3 9:40 - 10:25 2 9:40 - 10:25
4 10:40 - 11:30 4 10:25 - 11:10 3 10:25 - 11:10
5 11:30 - 12:20 5 11:10 - 11:55 4 11:10 - 11:55
6 12:20 - 13:10 6 11:55 - 12:40 5 11:55 - 12:40
7 13:10 - 14:00 7 12:40 - 13:25 6 12:40 - 13:25
8 14:00 - 14:50 8 13:25 - 14:10 7 13:25 - 14:10
9 14:50 - 15:40 9 14:10 - 14:55 8 14:10 - 14:55
10 15:40 - 16:30 10 14:55 - 15:40 9 14:55 - 15:40

11 15:40 - 16:25 10 15:40 - 16:25



** ตารางนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา ในวันองัคาร ท่ี 1 ธันวาคม 2563 (คาบท่ี 1 - 2) **
ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง

ม.1/1 ครูวันดี, T.Jack 231
ม.1/2 ครนิูตยา, ครูสมพร ธ. 312
ม.1/3 ครูวิทวัชญ , ครูจุฑาลักษณ 514
ม.1/4 ครูฐิติมา, ครูณัฐวดี 321
ม.1/5 ครูปฏิมา, วรรณภา ก. 527
ม.1/6 ครูขวัญชนก, ครรูักชนก 225
ม.1/7 ครูสุรัชฎา, T.Meghan 643
ม.1/8 ครูสุวิมล, T.Jan 625
ม.1/9 ครูอวิกา, T.Jean 642
ม.1/10 ครรูุงโรจน, T.Alice Fletcher 635
ม.1/11 ครวูนิดา 748
ม.1/12 ครูกาญจนา เส็นบัติ 747
ม.1/13 ครธูนกร 746
ม.1/14 ครพัูชรินทร 745

ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง
ม.3/1 ครสูถาพร, ครูพลอยพรรณ 531
ม.3/2 ครูฉลองรัตน, ครณูกฤช กษ.1
ม.3/3 ครนูภัทร, T.Gregory 533
ม.3/4 ครูสมพร ผ., ครจูุฑาทิพย 528
ม.3/5 ครอูภิรักษ, ครูจารึก 535
ม.3/6 ครกูัลยา, ครูจิราภรณ 534
ม.3/7 ครูวารุณีย, T.Gerome 646
ม.3/8 ครูวีรภัทร, T.Julie 647
ม.3/9 ครูขวัญชนก ค., T.Alex 645
ม.3/10 ครูอรุณี, ครูวรรณา 636
ม.3/11 ครอูุษณีย 727
ม.3/12 ครภูาคภูมิ, ครูณิชากร 726
ม.3/13 ครกูันตชนก, T.Jamie 725
ม.3/14 ครวูรัญญา, ครูสุพิชญา 724

ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง
ม.5/1 ครูจันทรทิพย , ครูขวัญชนก บ. 411
ม.5/2 ครชูนัตว, T.Jaytell 537
ม.5/3 ครูสาวิตรี, T.Samten 322
ม.5/4 ครปูาริดา, กิตติมา 434
ม.5/5 ครูมธุรส , ครูธวัช นาฏศิลป
ม.5/6 ครูนาตยา , ครูพุฒิพงศ 526
ม.5/7 ครูพิชาภพ , T.Alice Faith Farmer 632
ม.5/8 ครูเตชพิสิษฐ , ครภูัทรสุดา 422
ม.5/9 ครปูาริชาต , ครศิูริพรรณ 234
ม.5/10 ครบูวรเพ็ญ , ครปูราโมทย 525
ม.5/11 ครูวรุณ , ครูอรรถพล 532
ม.5/12 ครพูสิษฐ , ครจูิระพร 311
ม.5/13 ครูธิยาภรณ , ครูรัตติกาล 412

ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง
ม.2/1 ครกูอบกุล, ครเูสาวลักษณ บ. ทิวสน
ม.2/2 ครูเวียงนา, ครูมัณฑนา คก.1
ม.2/3 ครสุูนีย, ครูสุนทรี 313
ม.2/4 ครอูรุณี, ครูจันทรทรา 631
ม.2/5 ครปูดิวรัดา, T.Rebecca 431
ม.2/6 ครูกวี, ครูกชมนพรรณ 131
ม.2/7 ครสุูนิษา , T.Christopher 624
ม.2/8 ครจูรินทร, T.Marvin 634
ม.2/9 ครอูรพรรณ, T.Alireza 641
ม.2/10 ครวูชิรดา, T.Sean 644
ม.2/11 ครูนฤเบศร, ครูพีรพล 744
ม.2/12 ครพิูมพตร,ี T.Tracy 743
ม.2/13 ครผิูน 723
ม.2/14 ครสูศิธร 742

ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง
ม.4/1 ครู ว.อิสรา, ครทัูศนปองคุณ 421
ม.4/2 ครูผกากรอง, ครธูรรมรงค คอมฯคณิต
ม.4/3 ครูนิภารัตน , T.Sangay 323
ม.4/4 ครภูารตี, ครูจันทรา จ. 513
ม.4/5 ครณูภาภัช, ครูวิชัย สิริรัตน
ม.4/6 ครูสุภาพ , ครูละมัย 515
ม.4/7 ครจูิรายุ, T.David, T.Mario 633
ม.4/8 ครูสุภาภรณ 516
ม.4/9 ครชูวนี, ครูกนกวรรณ 414
ม.4/10 ครูจตุพร, T.Tenyeko 132
ม.4/11 ครวูรรณภา ผ., ครูนริสา 232
ม.4/12 ครูกนกกุล, ครูภควรรณ 133
ม.4/13 ครูสุพานี , ครเูอกตวัน 536
ม.4/14 ครูคณิศ, ครบัูณฑิต 233

ชั้น ครูท่ีปรึกษา หอง
ม.6/1 ครูซัลวาณีย , ครูพหล 538
ม.6/2 ครนิูรชร , T.Tshewang 314
ม.6/3 ครูไพฑูรย , T.Annest 321
ม.6/4 ครวิูว , ครูพัชราภรณ 332
ม.6/5 ครูดาราทิพย , ครูเมตตา 524
ม.6/6 ครสูริยา 523
ม.6/7 ครอูัญชนา , T.Felix 622
ม.6/8 ครูณัฏฐธัญศา , ครูธนัยน 512
ม.6/9 ครูเสาวลักษณ , ครูนงเยาว ส. 123
ม.6/10 ครูชญานณัณท , ครบุูญพา 432
ม.6/11 ครูธนาวิทย , ครกูาญจนา 333
ม.6/12 ครูสุมาลี , ครพูลอยรัฐ 335




