
ครูทีป่รึกษา นายพรพิพัฒน์   เจริญภกัดี ครูทีป่รึกษา นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์ ห้อง 261

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

ค32102 อ32202 ศ32103 ส30206 ศ32104 ว32242 (ศ32104) (ค32102)

ครูพรพิพฒัน์ Mr.Derek ครูปวิชญา ครู ค ครูศิริมา ครูธนพร (ครูศิริมา) (ครูพรพิพฒัน์)

ส32102 ค32202 อ32102 อ32202

ครูชาญณรงค์ ครูพรพิพฒัน์ ครูนริศรา Mr.Derek

พ32204 ง32102 ค32102 (อ32202)

ครูวศิน ครูสาธิต ครูพรพิพฒัน์ (Mr.Derek)

ค32202 ส32102 ท32102 (ศ32103) (ส30206)

ครูพรพิพฒัน์ ครูชาญณรงค์ ครูนพนันท์ (ครูปวิชญา) (ครู ค)

แนะแนว ท32102 ว32222 ส32104 ค32102 อ32102

ครูศรัณย์ ครูนพนันท์ ครูปิยะพงษ์ ครูเสาร์ห้า ครูพรพิพฒัน์ ครูนริศรา

ครูทีป่รึกษา นายศาทร   ว่องดี ครูทีป่รึกษา นางชนากรณ์   ศรีเพ็ญ ห้อง 182

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

อ32202 ค32102 ส30206 ท32102 แนะแนว ว32202 (แนะแนว) (อ32202)

Mr.Cory ครูอินทร์ริตา ครู ค ครูภรภทัร ครูศรัณย์ ครูศาทร (ครูศรัณย์) (Mr.Cory)

ค32202 ส32102 ง32102 อ32102

ครูอินทร์ริตา ครูชาญณรงค์ ครูสาธิต ครูนริศรา

ค32102 ส32102 ว32242 (ส30206)

ครูอินทร์ริตา ครูชาญณรงค์ ครูธนพร (ครู ค)

อ32102 ศ32104 ท32102 ว32202 ค32202 (ค32202) (ท32102)

ครูนริศรา ครูศิริมา ครูภรภทัร ครูศาทร ครูอินทร์ริตา (ครูอินทร์ริตา) (ครูภรภทัร)

พ32204 ศ32102 ค32102 ว32222 ส32104 อ32202

ครูวศิน ครูปวิชญา ครูอินทร์ริตา ครูปิยะพงษ์ ครูเสาร์ห้า Mr.Cory

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ชมุนมุศุกร์

พุธ

จันทร์

พกั

อังคาร

พฤหสั

จันทร์

พกั

พฤหสั

ศุกร์

พุธ

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ว32202

อังคาร

ว32202

ครูศาทร
ประชมุครู

ว32222

ครูปิยะพงษ์
วิชาเลือก

ว32242

ครูธนพร

ว32202

ครูศาทร

ว32222

ครูปิยะพงษ์
ประชมุครู

ชมุนมุ

วิชาเลือก

ว32242

ครูธนพร

ครูศาทร



    ครูที่ปรึกษา นางสาวอรสา   สุดรัก ครูที่ปรึกษา นายปิยะพงษ์   กลางจอหอ ครูที่ปรึกษา นายน าพล   สาสิงห์ ห้อง 183

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

ส32104 ค32102 อ32202 ว32222 พ32204 ศ32104 (ว32222) (ค32102)

ครูเสาร์ห้า ครูวฒิุชยั Mr.Derek ครูปิยะพงษ์ ครูวศิน ครูศิริมา (ครูปิยะพงษ์) (ครูวฒิุชยั)

อ32102 ง32102 ท32102 ค32202

ครูฉัตรแก้ว ครูสาธิต ครูภรภทัร ครูวฒิุชยั

ส30206 ค32102 ส32102 (พ32204)

ครู ค ครูวฒิุชยั ครูชาญณรงค์ (ครูวศิน)

ว32242 ท32102 แนะแนว อ32202 ค32202 (ส32104) (อ32202)

ครูธนพร ครูภรภทัร ครูศรัณย์ Mr.Derek ครูวฒิุชยั (ครูเสาร์ห้า) (Mr.Derek)

ศ32103 ค32102 ส32102 อ32102

ครูปวิชญา ครูวฒิุชยั ครูชาญณรงค์ ครูฉัตรแก้ว

ครูทีป่รึกษา นายวุฒิชัย   ศรีวสุธากุล ครูทีป่รึกษา นางสาวปิยะรัตน์   ม่วงลาด ห้อง 184

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

ค32102 อ32202 ว32222 ท32102 (ค32102) (ว32222)

ครูวฒิุชยั Mr.Cory ครูปิยะพงษ์ ครูปิยะรัตน์ (ครูวฒิุชยั) (ครูปิยะพงษ์)

ค32202 ศ32103 ส32104 ง32102

ครูวฒิุชยั ครูปวิชญา ครูเสาร์ห้า ครูสาธิต

ค32102 ศ32104 แนะแนว อ32102 พ32204 (ว32242)

ครูวฒิุชยั ครูศิริมา ครูศรัณย์ ครูฉัตรแก้ว ครูวศิน (ครูธนพร)

ส30206 อ32202 ส32102 อ32102 ค32202 (ว32202) (อ32202)

ครู ค Mr.Cory ครูชาญณรงค์ ครูฉัตรแก้ว ครูวฒิุชยั (ครูธนพร) (Mr.Cory)

ค32102 ส32102 ท32102 ว32242

ครูวฒิุชยั ครูชาญณรงค์ ครูปิยะรัตน์ ครูธนพร
ศุกร์

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ชมุนมุ

อังคาร
ว32202

ครูสธิุมา

จันทร์

พุธ

จันทร์

อังคาร

พกั

พฤหสั

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/4    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ศุกร์

พุธ

ว32202

ครูสธิุมา
ประชมุครู

ว32222

ครูธนพร

ว32242

ครูธนพร

พกั

ครูปิยะพงษ์

ว32202

ครูสธิุมา

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหสั

วิชาเลือก

ว32202

ครูสธิุมา

ประชมุครู

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

วิชาเลือก

ว32242
ชมุนมุ

ว32222

ครูปิยะพงษ์



ครูทีป่รึกษา นางสาวธนพร   สินธุมงคลชัย ครูทีป่รึกษา นางสาวอุทุมพร   ช่ืนวิญญา ห้อง 185

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

ท32102 ส32102 อ32102 ว32242 ค32102 ส32104 (ค32102) (ว32242)

ครูปิยะรัตน์ ครู ข ครูนริศรา ครูธนพร ครูอินทร์ริตา ครูเสาร์ห้า (ครูอินทร์ริตา) (ครูธนพร)

อ32202 ค32102 พ32204 ว32222

Mr.Derek ครูอินทร์ริตา ครูวศิน ครูปิยะรัตน์

อ32202 ค32102 ศ32104 (ส32102)

Mr.Derek ครูอินทร์ริตา ครูศิริมา (ครู ข)

ศ32103 ส32102 อ32102 ค32102 ท32102 (อ32102) (ท32102)

ครูปวิชญา ครู ข ครูนริศรา ครูอินทร์ริตา ครูปิยะรัตน์ (ครูนริศรา) (ครูปิยะรัตน์)

ส30206 ค32102 แนะแนว ง32102

ครู ค ครูอินทร์ริตา ครูศรัณย์ ครูสาธิต

ครูทีป่รึกษา นางสาวดุษนี   ศรีประเสริฐ ครูทีป่รึกษา นายวศิน   ม่ันคง ห้อง 186

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

ส32102 ท32102 อ32102 ค32102 อ32202 ว32202 (ท32102) (อ32102)

ครู ข ครูปิยะรัตน์ ครูฉัตรแก้ว ครูพรพิพฒัน์ Mr.Cory ครูสงวน (ครูปิยะรัตน์) (ครูฉัตรแก้ว)

ค32202 ส30206 ว32222 ส32104 ว32242 พ32204

ครูพรพิพฒัน์ ครู ค ครูปิยะพงษ์ ครูเสาร์ห้า ครูธนพร ครูวศิน

ง32102 ค32102 ศ32103 (อ32202)

ครูสาธิต ครูพรพิพฒัน์ ครูปวิชญา (Mr.Cory)

ว32202 อ32102 ค32202 ท32102 แนะแนว (ค32102) (ส32102)

ครูสงวน ครูฉัตรแก้ว ครูพรพิพฒัน์ ครูปิยะรัตน์ ครูศรัณย์ (ครูพรพิพฒัน์) (ครู ข)

ศ32104 อ32202 ส32102 ค32102

ครูศิริมา Mr.Cory ครู ข ครูพรพิพฒัน์

ประชมุครู

ว32242

ครูธนพร
วิชาเลือก

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ชมุนมุ

วิชาเลือก

ว32202

ครูสงวน

ว32222

ครูปิยะพงษ์
ชมุนมุ

พกั

ว32242

ครูธนพร

อังคาร

พกั

ศุกร์

ว32202

ครูสงวน

ว32202

ครูสงวน

พุธ

พฤหสั

ศุกร์

จันทร์

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหสั

ประชมุครู

จันทร์

อังคาร

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

พุธ

ครูปิยะพงษ์

ว32222



ครูทีป่รึกษา นางน่ิมนวล   เต็งสุวรรณ ครูทีป่รึกษา นายอภชัิย   ปาละวงศ์ ห้อง  187

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

ส30204 อ32102 ส32102 ง32101 ค32102 ส30206 (ส32102) (ง32101)

ครูอภิชยั ครูฉัตรแก้ว ครูชาญณรงค์ ครูดษุนี ครูวฒิุชยั ครู ค (ครูชาญณรงค์) (ครูดษุนี)

ง32218 อ32202 ค32202 แนะแนว พ32101 ง32219

ครูบษุยารัตน์ Mr.Derek ครูวฒิุชยั ครูนันทา ครูเฉลิม ครูดษุนี

ท32102 พ32101 ส32104 ค32102 อ32102 ท32206 ง32102 (ค32102)

ครูปิยะรัตน์ ครูสมพร ครูเสาร์ห้า ครูวฒิุชยั ครูฉัตรแก้ว ครูนพนันท์ ครูสาธิต (ครูวฒิุชยั)

ค32202 (ส30204) (อ32202)

ครูวฒิุชยั (ครูอภิชยั) (ครูฉัตรแก้ว)

ส32202 ส30204 ท32206 ท32102 ค32102 อ32202

ครูชาญณรงค์ ครูอภิชยั ครูนพนันท์ ครูปิยะรัตน์ ครูวฒิุชยั Mr.Derek

ครูทีป่รึกษา นางสาวอินทร์ริตา   อภพิัชร์นิธิกุล ครูทีป่รึกษา นายชาญณรงค์   บวัแย้มแสง ห้อง 166

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

ง32218 ส32102 ค32102 อ32102 พ32101 แนะแนว (พ32101) (อ32102)

ครูบษุยารัตน์ ครูชาญณรงค์ ครูอินทร์ริตา ครูนริศรา ครูสมพร ครูนันทา (ครูสมพร) (ครูนริศรา)

ท32102 อ32202 ค32102 ท32206

ครูปิยะรัตน์ Mr.Cory ครูอินทร์ริตา ครูนพนันท์

อ32202 ส30206 อ32102 ท32206 พ32101 ค32102 ส30204 (ค32102)

ครูกัณฑ์ณทัณฐั ครู ค ครูนริศรา ครูนพนันท์ ครูเฉลิม ครูอินทร์ริตา ครู ค (ครูอินทร์ริตา)

ง32101 ค32202 ง32102 ส32102 ท32102 (ง32218) (ส32102)

ครูดษุนี ครูอินทร์ริตา ครูสาธิต ครูชาญณรงค์ ครูปิยะรัตน์ (ครูบษุยารัตน์) (ครูชาญณรงค์)

ส30204 ส32104 ง32219 ค32202

ครู ค ครูเสาร์ห้า ครูดษุนี ครูอินทร์ริตา

พ32202

ครูวิทวสั

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์
ครูวิทวสั

ชมุนมุ

ประชมุครู

พ32202

ว30106

วิชาเลือก

ครูน่ิมนวล
ประชมุครู

ศุกร์ ชมุนมุ

ว30106

ครูน่ิมนวล

พกั

จันทร์

พกั

พฤหสั

พุธ

อังคาร

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/7   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/8    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

อังคาร

พุธ

พฤหสั

วิชาเลือก

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)



ครูทีป่รึกษา นางศิริมา   จงสมจิตต์ ครูทีป่รึกษา นายสาธิต   เปยานนท์ ห้อง 167

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

ค32102 อ32202

ครูพรพิพฒัน์ Mr.Derek

ท32206 ส32102 ท32102 ค32202 พ32102 ส30204

ครูนพนันท์ ครู ข ครูปิยะรัตน์ ครูพรพิพฒัน์ ครูสมพร ครู ค

ค32102 อ32202 ท32202 ส32104 ส30204 อ32102 ง32219 (ค32102)

ครูพรพิพฒัน์ ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูปิยะรัตน์ ครูเสาร์ห้า ครู ค ครูฉัตรแก้ว ครูดษุนี (ครูพรพิพฒัน์)

ท32206 ส30206 พ32101 ง32102 ค32202

ครูนพนันท์ ครู ค ครูเฉลิม ครูสาธิต ครูพรพิพฒัน์

แนะแนว ค32102 ง32218 ส32102 อ32102 ง32101

ครูนันทา ครูพรพิพฒัน์ ครูบษุยารัตน์ ครู ข ครูฉัตรแก้ว ครูดษุนี

ครูทีป่รึกษา นางสาวนพนันท์   ชูกะสิ ครูทีป่รึกษา นายปวิชญา   เนียมค า ห้อง 524

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

แนะแนว อ32202 ค32102

ครูนันทา Mr.Cory ครูอารี

ส30206 อ32102 ส32102 ฝ32202

ครู ค ครูนริศรา ครู ข ครูจิรัฏฐ์

อ32202 ส32102 ค32102 ท32102 ท32206 ส32104 ฝ32202 (แนะแนว)

Mr.Cory ครู ข ครูอารี ครูปิยะรัตน์ ครูนพนันท์ ครูเสาร์ห้า ครูจิรัฏฐ์ (ครูนันทา)

ง32219 อ32102 พ32101 ท32206 ง32102

ครูดษุนี ครูนริศรา ครูสมพร ครูนพนันท์ ครูสาธิต

ค32102 ง32101 พ32101 ท32102

ครูอารี ครูดษุนี ครูเฉลิม ครูปิยะรัตน์

ครูวิทวสั
ประชมุครู

ฝ32202

ครูจิรัฏฐ์

(ง32216)

(ครูนันทพร)

พกั

ชมุนมุ

ฝ32202

ครูจิรัฏฐ์

ง32216

ครูนันทพร

ประชมุครู

(ฝ32202)

(ครูจิรัฏฐ์)

พ32202

ครูวิทวสั

(ว30106)

พกั

(ครูน่ิมนวล)

วิชาเลือก
(พ32202)

(ครูวิทวสั)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

พฤหสั

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

พุธ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

จันทร์

ว30106

พฤหสั

ศุกร์

อังคาร

พ32202

ครูน่ิมนวล

ว30106

ครูน่ิมนวล

อังคาร

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/10    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

พุธ

ศุกร์ ชมุนมุ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/9   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   



ครูทีป่รึกษา ว่าที่ ร้อยตรีหญิงเอมอร   คงล าพันธ์ุ ครูทีป่รึกษา นายวิทวัส   ศรีบณัฑิตมงคล ห้อง 168

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

อ32202 ส32104 ง32219 ท32102 ท32206 ค32102 ส30206 (ท32206)

ครูกัณฑ์ณทัณฐั ครูเสาร์ห้า ครูดษุนี ครูปิยะรัตน์ ครูนพนันท์ ครูอารี ครู ค (ครูนพนันท์)

ค32102 ส32102 ง32216 อ32102

ครูอารี ครูชาญณรงค์ ครูนันทพร ครูฉัตรแก้ว

แนะแนว อ32202 ง32101 ส32102 ง32216 (ง32219) (ท32102)

ครูนันทา Mr.Derek ครูดษุนี ครูชาญณรงค์ ครูนันทพร (ครูดษุนี) (ครูปิยะรัตน์)

ท32102 ท32206 ค32102 จ32202 พ32101 (อ32202) (ส32104)

ครูปิยะรัตน์ ครูนพนันท์ ครูอารี Miss Liu ครูเฉลิม (ครูกณัฑ์ณทัณฐั) (ครูเสาร์ห้า)

ง32102 อ32102 พ32101 จ32202

ครูสาธิต ครูฉัตรแก้ว ครูสมพร Miss Liu

ครูทีป่รึกษา นางสาวกนกวรรณ   คงธนชุณหพร ครูทีป่รึกษา นายเสาร์ห้า   พทุธบาล ห้อง 169

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

ค32102 ญ32202 ท32102 พ32101 พ32101 อ32102 อ32202 (พ32101)

ครูอารี ครูณัฐปพฒัน์ ครูภรภทัร ครูสมพร ครูเฉลิม ครูนริศรา ครูกัณฑ์ณทัณฐั (ครูสมพร)

ง32219 ท32206 ญ32202 ญ32202 อ32102 ค32102

ครูดษุนี ครูนพนันท์ ครูณัฐปพฒัน์ ครูณัฐปพฒัน์ ครูนริศรา ครูอารี

Mr.Enda

ท32206 ง32101 ง32216 ท32102 (พ32101)

ครูนพนันท์ ครูดษุนี ครูนันทพร ครูภรภทัร (ครูเฉลิม)

ส32102 ค32102 ส30206 ส32104 อ32202 (ค32102) (ญ32202)

ครู ข ครูอารี ครู ค ครูเสาร์ห้า Mr.Cory (ครูอารี) (ครูณัฐปพฒัน์)

ส32102 ญ32202 แนะแนว ง32102 ง32216 ท32102

ครู ข ครูณัฐปพฒัน์ ครูนันทา ครูสาธิต ครูนันทพร ครูภรภทัร

Mr.Enda

จ32202

ครูบุญตรง

ว30106

ประชมุครูอังคาร

พ32202

ครูวิทวสั

ว30106

ครูน่ิมนวล

ครูน่ิมนวล

พ32102

ครูวิทวสั

พฤหสั

ศุกร์

พุธ

ชมุนมุ

จันทร์

ศุกร์

ญ32202

ครูณฐัปพฒัน์

ชมุนมุ

พกั

จันทร์

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/12    ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

พุธ

อังคาร

พกั

จ32202

ครูบุญตรง
ประชมุครู

ตารางเรียน ชัน้ ม. 5/11   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

พฤหสั

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)


