
ครูทีป่รึกษา นายวันเสาร์   ส่งศิริ ห้อง 159

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

ค33202 ศ33104 พ33204 ส33104 อ33202

ครูพงศ์สธีุ ครูปวชิญา ครูวลัลภ ครูธัญญลกัษณ์ Mr.Matthew

แนะแนว ท33102 ค33202 อ33202 ว33242 ว33222

ครูนนัทา ครูวรัิลพชัร ครูพงศ์สธีุ Mr.Matthew ครูพิชญา ครูยพุา

ว33262 ศ33103 อ33102 ส30208 ค33202 (พ33202) (ศ33104) (อ33202)

ครูนิวฒัน์ ครูณฐันิชา ครูสนัทนา ครูปริศนา ครูพงศ์สธีุ (ครูวลัลภ) (ครูปวชิญา) (Mr.matthew)

ง33211 ท33102 ว33262 ส33102 ค33202 (ค33202) (ส30208)

ครูเบญ็จมาศ ครูวรัิลพชัร ครูนิวฒัน์ ครูกิตติรัตน์ ครูพงศ์สธีุ (ครูพงศ์สธีุ) (ครูธัญญลกัษณ์)

อ33102 ส33102 ง33214 ค33202

ครูสนัทนา ครูกิตติรัตน์ ครูสจิุตรา ครูพงศ์สธีุ

ครูทีป่รึกษา นายพงษ์สุธี   ทรัพย์สมบูรณ์ ห้อง 158

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

ง33214 อ33202 ค33202 ศ33104 อ33102

ครูสจิุตรา Mr.Kieran ครูพงศ์สธีุ ครูปวชิญา ครูสพุร

ง33211 ค33202 แนะแนว ส33104

ครูอทุมุพร ครูพงศ์สธีุ ครูนนัทา ครูธัญญลกัษณ์

ศ33103 อ33102 ค33202 อ33202 ส30208 (อ33202) (ค33202) (ศ33104)

ครูณฐันิชา ครูสพุร ครูพงศ์สธีุ Mr.Kieran ครูปริศนา (Mr.Kieran) (ครูพงศ์สธีุ) (ครูปวชิญา)

ท33102 ค33202 ส33102 ว33262 พ33204

ครูวรัิลพชัร ครูพงศ์สธีุ ครูกิตติรัตน์ ครูนิวฒัน์ ครูวลัลภ

ว33222 ว33242 ค33202 ว33262 ส33102 ท33102 (ง33214) (อ33102)

ครูยพุา ครูพิชญา ครูพงศ์สธีุ ครูนิวฒัน์ ครูกิตติรัตน์ ครูวรัิลพชัร (ครูสจิุตรา) (ครูสพุร)

ประชมุครู

ว33202

ครูวนัเสาร์

(ครูพิชญา)

(ว33222)

(ครูยพุา)

ชมุนมุ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

(ว33242)

พกั

ว33242

ครูพิชญา

ชมุนมุ

พกั

ว33222

ครูยพุา

ว33202

ครูวนัเสาร์
ประชมุครู

ว33242

ศุกร์

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

จันทร์

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหัส

อังคาร

พุธ
ว33202

ครูวนัเสาร์

จันทร์

พุธ

อังคาร

พฤหัส

ศุกร์

ว33222

ครูยพุา

ว33202

ครูวนัเสาร์

ครูพิชญา



ครูทีป่รึกษา นางสาวยุพา   ปลีผลา ครูทีป่รึกษา นางสันทนา   เจริญภักดี ห้อง 157

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

พ33204 ค33202 อ33202 ว33222 ท33102

ครูวลัลภ ครูกนกพร Mr.David ครูยพุา ครูวรัิลพชัร

อ33102 ส30208 ค33202 ศ33103

ครูสนัทนา ครูปริศนา ครูกนกพร ครูณฐันิชา

ว33242 ค33202 ท33102 ง33211 ง33214 ส33104 อ33202 (ค33202) (ว33222) (อ33202)

ครูพิชญา ครูกนกพร ครูวรัิลพชัร ครูเบญ็จมาศ ครูสจิุตรา ครูธัญญลกัษณ์ Mr.David (ครูกนกพร) (ครูยพุา) (Mr.David)

ส33102 ว33262 ค33202 แนะแนว ศ33104 (ท33102) (พ33204)

ครู ง ครูนิวฒัน์ ครูกนกพร ครูนนัทา ครูปวชิญา (ครูวรัิลพชัร) (ครูวลัลภ)

ว33262 อ33102 ค33202 ส33102

ครูนิวฒัน์ ครูสนัทนา ครูกนกพร ครู ง

ครูทีป่รึกษา นายนิวัฒน์   โลณวัณต์ ครูทีป่รึกษา นางสาวพิชญา   กิตติฉัตรกุล ห้อง 156

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

ค33202 อ33202 ส30208 ว33262 ส33102

ครูสธุน Mr.Matthew ครู ก ครูนิวฒัน์ ครู ง

อ33102 ง33211 ค33202 ว33242 ว33222 อ33202

ครูสพุร ครูอทุมุพร ครูสธุน ครูพิชญา ครูยพุา Mr.Matthew

ศ33104 ค33202 อ33102 ท33102 พ33204 (ว33202) (ค33202) (ส30208)

ครูปวชิญา ครูสธุน ครูสพุร ครูวรัิลพชัร ครูวลัลภ (ครูศาทร) (ครูสธุน) (ครู ก)

แนะแนว ว32242 ค33202 ส33102 ง33214 ศ33103 ว33242 (ว33202) (อ33202)

ครูนนัทา ครูพิชญา ครูสธุน ครู ง ครูสจิุตรา ครูณฐันิชา ครูพิชญา (ครูศาทร) (Mr.Matthew)

ส33104 ท33102 ว33262 ค33202 (ว33262) (ส33102)

ครูธัญญลกัษณ์ ครูวรัิลพชัร ครูนิวฒัน์ ครูสธุน (ครูนิวฒัน์) (ครู ง)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

อังคาร

ครูยพุา

ว33202

ครูศาทร
ชมุนมุ

พกั

ว33202

ครูวนัเสาร์

ประชมุครู

ว33202

ครูวนัเสาร์

ว33242

ครูพิชญา
ชมุนมุ

(ว33202)

(ครูวนัเสาร์)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พุธ

จันทร์

พฤหัส

ศุกร์

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ว33222

ครูศาทร

ประชมุครู

อังคาร

พุธ

จันทร์

ว33222

ครูยพุา

พกั

ว33202

พฤหัส

ศุกร์



ครูทีป่รึกษา นางวิรัลพัชร   ธนังพรนิวัฒน์ ห้อง 154

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

อ33102 ส30208 ค33202 ศ33103 อ33202 ว33242 ว33262

ครูสนัทนา ครู ก ครูกนกพร ครูณฐันิชา Mr.Kieran ครูพิชญา ครูนิวฒัน์

ส33104 ค33202 ศ33104 ว33262

ครูธัญญลกัษณ์ ครูกนกพร ครูปวชิญา ครูนิวฒัน์

ง33214 แนะแนว ค33202 ส33102 ท33102 (ศ33103) (ส30208) (อ33102)

ครูสจิุตรา ครูนนัทา ครูกนกพร ครูกิตติรัตน์ ครูวรัิลพชัร (ครูณฐันิชา) (ครู ก) (ครูสนัทนา)

ค33202 อ33102 พ33204 อ33202 ง33211 (ว33242) (ค33202)

ครูกนกพร ครูสนัทนา ครูวลัลภ Mr.Kieran ครูเบ็ญจมาศ (ครูพิชญา) (ครูกนกพร)

ส33102 ว33222 ท33102 ค33202 (อ33202) (ว33262)

ครูกิตติรัตน์ ครูยพุา ครูวรัิลพชัร ครูกนกพร (Mr.Kieran) (ครูนิวฒัน์)

ครูทีป่รึกษา นายสุธน   เสนาะเมือง ครูทีป่รึกษา นายวัลลภ   มาลาพันธ์ุ ห้อง 153

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20

อ33202 ง33214 ว33262 ส33102 ท33102 อ33102 ค33202

Mr.Matthew ครูสจิุตรา ครูนิวฒัน์ ครู ง ครูวรัิลพชัร ครูสพุร ครูสธุน

อ33202 ค33202 ว33262 ท33102

Mr.Matthew ครูสธุน ครูนิวฒัน์ ครูวรัิลพชัร

ว33222 ง33211 ค33202 ศ33104 อ33102 (ค33202) (อ33202) (ส33102)

ครูยพุา ครูอทุมุพร ครูสธุน ครูปวชิญา ครูสพุร (ครูสธุน) (Mr.Matthew) (ครู ง)

ส33102 แนะแนว ส30208 ค33202 ศ33103 (ว33262) (ท33102)

ครู ง ครูนนัทา ครู ก ครูสธุน ครูณฐันิชา (ครูนิวฒัน์) (ครูวรัิลพชัร)

ว33242 ส33104 ค33202 พ33204 (อ33202) (ง33214)

ครูพิชญา ครูธัญญลกัษณ์ ครูสธุน ครูวลัลภ (ครูสพุร) (ครูสจิุตรา)

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ว33202

ประชมุครู

ว33242

ครูศาทร
ชมุนมุ

พกั

ว33202

ครูศาทร

ประชมุครู

ว33202

ครูศาทร

ว33222

ครูยพุา

ว33202

ครูพิชญา

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

จันทร์

ครูพิชญา

พกั

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหัส

อังคาร

ว33222

ครูยพุา
ชมุนมุ

ครูศาทร

พุธ

จันทร์

อังคาร

พุธ

ศุกร์

ว33242

พฤหัส

ศุกร์



ครูทีป่รึกษา นางสาวกนกพร   ศรีธนาอุทัยกร ครูทีป่รึกษา นางจิระภา   วงศ์มณีโรจน์ ห้อง 152

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

ส30208 แนะแนว ท33102 ว30109 ค33202 จ33204

ครู ก ครูนนัทา ครูสรุางรัตน์ ครูนชุนารถ ครูกนกพร Miss Liu

ค33202 อ33102 ส33102 พ33101 พ33202 อ33202

ครูกนกพร ครูสนัทนา ครูกิตติรัตน์ ครูชนิดาภรณ์ ครูวลัลภ Mr.David

ค33202 ส33102 จ33204 ส33104 ท33204 พ33202 (ค33202) (ท33102)

ครูกนกพร ครูกิตติรัตน์ Miss Liu ครูธัญญลกัษณ์ ครูจิระภา ครูวลัลภ (ครูกนกพร) (ครูสรุางรัตน์)

อ33202 ง33213 ท33102 ค33202 อ33102 (ว30109) (ส30208) (จ33204)

Mr.David ครูอ าไพวรรณ ครูสรุางรัตน์ ครูกนกพร ครูสนัทนา (ครูนชุนารถ) (ครู ก) (Miss Liu)

ท33204 ค33202 ว30109 พ33202 ง33213 ง33211 (แนะแนว)

ครูจิระภา ครูกนกพร ครูนชุนารถ ครูวลัลภ ครูอ าไพวรรณ ครูเบญ็จมาศ (ครูนนัทา)

ครูทีป่รึกษา นางธัญญลักษณ์   หาญคณิตวัฒนา ครูทีป่รึกษา นางสุพร   ปาละวงศ์ ห้อง 151

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

จ33204 ส33104 พ33101 อ33202 ค33202 ท33204

Miss Liu ครูธัญญลกัษณ์ ครูชนิดาภรณ์ Mr.David ครูสธุน ครูจิระภา

ค33202 อ33102 ว33109 พ33202 ส33102 แนะแนว

ครูสธุน ครูสพุร ครูนชุนารถ ครูวศิน ครู ง ครูนนัทา

ง33202 ท33102 พ33101 ค33202 ส33102 ท33204 (ส33104) (พ33101)

ครูอ าไพวรรณ ครูสรุางค์รัตน์ ครูวลัลภ ครูสธุน ครู ง ครูจิระภา (ครูธัญญลกัษณ์) (ครูชนิดาภรณ์)

อ33102 ค33202 พ33202 ง33211 ว30109 (จ33202) (ค33202) (อ33202)

ครูสพุร ครูสธุน ครูวศิน ครูอทุมุพร ครูนชุนารถ (Miss Liu) (ครูสธุน) (Mr.David)

ส30208 อ33202 จ33204 ค33202 ท33102 ง33213 (ท33204)

ครู ก Mr.David Miss Liu ครูสธุน ครูสรุางค์รัตน์ ครูอ าไพวรรณ (ครูจิระภา)

ประชมุครู

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

พุธ

พฤหัส

จันทร์

ชมุนมุ

อังคาร

ศุกร์

ประชมุครู

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

พุธ

อังคาร

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/8   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

พกั

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/7   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

พฤหัส

ชมุนมุ

พกั



ครูทีป่รึกษา นางนันทา   เดชชัย ครูทีป่รึกษา นางสาวบุษยรัตน์   สืบยุบล ห้อง 161

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

ง33213 ส33102 จ33204 ค33202 ว30109 ท33202

ครูอ าไพวรรณ ครูกิตติรัตน์ Miss Liu ครูขนิศภธัน์ ครูนชุนารถ ครูสรุางรัตน์

ค33202 ว30109 อ33202 จ33204 ท33204 ส33102

ครูขนิศภธัน์ ครูนชุนารถ Mr.Kieran Miss Liu ครูจิระภา ครูกิตติรัตน์

ท33102 ค33202 อ33202 อ33102 ส30208 ง33213 (ท33102) (ว30109)

ครูสรุางค์รัตน์ ครูขนิศภธัน์ Mr.Kieran ครูสนัทนา ครูธัญญลกัษณ์ ครูอ าไพวรรณ (ครูสรุางค์รัตน์) (ครูนชุนารถ)

พ33101 ส33104 อ33102 ค33202 พ33202 (ส33102) (ง33202) (ค33202)

ครูวลัลภ ครูธัญญลกัษณ์ ครูสนัทนา ครูขนิศภธัน์ ครูวศิน (ครูกิตตรัิตน์) (ครูอ าไพวรรณ) (ครูขนิศภธัน์)

ง33211 ท33204 พ33101 ค33202 แนะแนว พ33202 (จ33204)

ครูอทุมุพร ครูจิระภา ครูชนิดาภรณ์ ครูขนิศภธัน์ ครูนนัทา ครูวศิน (Miss Liu)

ครูทีป่รึกษา นายจิรัฏฐ์   พรหมมิ ครูทีป่รึกษา นางสาวนุชนารถ   กตัญญสูตร ห้อง 162

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

พ33101 พ33101 ส33104 ท33102 ฝ33202 อ33202

ครูชนิดาภรณ์ ครูวลัลภ ครูธัญญลกัษณ์ ครูสรุางค์รัตน์ ครูจิรัฏฐ์ Mr.David

ง33202 ท33204 อ33202 ส33102

ครูพชัรินทร์ ครูจิระภา Mr.David ครู ง

อ33102 ว30109 ง33202 ส33102 แนะแนว (พ33101) (พ33101) (อ33202)

ครูสพุร ครูนชุนารถ ครูพชัรินทร์ ครู ง ครูนนัทา (ครูชนิดาภรณ์) (ครูวลัลภ) (Mr.David)

พ33202 ท33102 ท33204 ฝ33202 ง33211 (ฝ33202) (ส33104) (ท33102)

ครูวศิน ครูสรุางค์รัตน์ ครูจิระภา ครูจิรัฏฐ์ ครูอทุมุพร (ครูจิรัฏฐ์) (ครูธัญญลกัษณ์) (ครูสรุางค์รัตน์)

อ33102 ว30109 พ33202 ส30208

ครูสพุร ครูนชุนารถ ครูวศิน ครู ก

พกั

ประชมุครู

ชมุนมุ

พกั

ฝ33202
ประชมุครู

ฝ33202

ครูจิรัฏฐ์
ชมุนมุ

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

อังคาร

พุธ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/10   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

พฤหัส

ศุกร์

ครูจิรัฏฐ์

จันทร์

จันทร์

พฤหัส

ศุกร์

อังคาร

พุธ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/9   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    



ครูทีป่รึกษา นายกิตติรัตน์   ค าภา ครูทีป่รึกษา นางนันทพร   ภิรมย์แทน ห้อง 163

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

ส33102 อ33102 แนะแนว ท33102

ครูกิตติรัตน์ ครูสนัทนา ครูนนัทา ครูวรัิลพชัร

ท33102 ง33202 ส30208 ท33204

ครูวรัิลพชัร ครูพชัรินทร์ ครู ก ครูจิระภา

ส33102 อ33202 ว30109 (ท33102) (แนะแนว) (ส33102)

ครูกิตติรัตน์ Mr.Matthew ครูนชุนารถ (ครูวรัิลพชัร) (ครูนนัทา) (ครูกิตติรัตน์)

พ33101 ว30109 ส33104 (อ33102)

ครูชนิดาภรณ์ ครูนชุนารถ ครูธัญญลกัษณ์ (ครูสนัทนา)

พ33101 อ33202 ง33202 ง33211 ท33204 อ33102

ครูวลัลภ Mr.Matthew ครูพชัรินทร์ ครูอทุมุพร ครูจิระภา ครูสนัทนา

ครูทีป่รึกษา นายณัฐปพัฒน์   ธิรามนตร์ ห้อง 164

คาบที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50 14.50-15.40 15.40-16.30

ท33204 ง33202 ส33102 ญ33202 ญ33202 ว30109

ครูจิระภา ครูพชัรินทร์ ครู ง ครูณัฐปพฒัน์ ครูณัฐปพฒัน์ ครูนชุนารถ

Mr.Enda

ส30208 อ33202 พ33101 ท33102 ว30109 ญ33202

ครู ก Mr.Kieran ครูชนิดาภรณ์ ครูวรัิลพชัร ครูนชุนารถ ครูณัฐปพฒัน์

Mr.Enda

ท33204 พ33202 อ33202 (ญ33202) (ว30109) (ญ33202)

ครูจิระภา ครูวศิน Mr.Kieran (ครูณฐัปพฒัน์) (ครูนชุนารถ) (ครูณฐัปพฒัน์)

ง33202 อ33102 แนะแนว พ33101 ท33102 (ท33204) (ส33102) (ง33213)

ครูพชัรินทร์ ครูสพุร ครูนนัทา ครูวลัลภ ครูวรัิลพชัร (ครูจิระภา) (ครู ง) (ครูพชัรินทร์)

ส33102 อ33102 ญ33202 พ33202 ง33211 ส33104

ครู ง ครูสพุร ครูณัฐปพฒัน์ ครูวศิน ครูอทุมุพร ครูธัญญลกัษณ์

Mr.Enda

พกั

ประชมุครู

ญ33202

ครูณฐัปพฒัน์

ชมุนมุ

ครูบญุตรง
ประชมุครู

จ33202

(ครูวศิน)

จ33202

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

พ33202

ครูวศิน

จ33202

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/12   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวชิาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ชมุนมุ

พุธ

อังคาร

พกั
ครูบญุตรง

ครูบญุตรง

(พ33202)

พุธ

จันทร์

อังคาร

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 6/11   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

พฤหัส

พฤหัส

ศุกร์


