
ครูทีป่รึกษา นางบุญญรัตน์   สีดาฟอง ครูทีป่รึกษา นางพรทิพย์   ชูโต ห้อง  521

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

ส30205 แนะแนว ท31102 ค31102 ง31101 อ31102 (ค31102)

ครูณฐันิม ครูศรัณย์ ครูทรงชยั ครูกานต์พิชชา ครูพรทิพย์ ครูธานี (ครูกานต์พิชชา)

ครูดวงใจ

อ31202 ศ31104 I30201 ค31202

Mr.Cory ครูณฐันิชา ครูปริศนา ครูพงศ์สธีุ

ศ31103 ส31102 อ31102 ค31102 ท31102 (แนะแนว)

ครูชชูาติ ครูปริศนา ครูธานี ครูกานต์พิชชา ครูทรงชยั (ครูศรัณย์)

ค31202 พ31204 ว31221 อ31202 ว31241 (ท31102) (ส30205)

ครูพงศ์สธีุ ครูวิทวสั ครูกนัยากร Mr.Cory ครูบญุญรัตน์ (ครูทรงชยั) (ครูณฐันิม)

ส31102 I30201 ว30104 ค31102 (ง33101)

ครูปริศนา ครูปริศนา ครูสมถวิล ครูกานต์พิชชา (ครูพรทิพย์

ครูดวงใจ)

ครูทีป่รึกษา นางกันยากร   ทัดภูธร ครูทีป่รึกษา นางนพดล   ยอดประเสริฐ ห้อง  522

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

พ31204 ส31102 อ31202 ค31102 ว31221 อ31102 (ส31102)

ครูวิทวสั ครูนพดล Mr.Derek ครูกานต์พิชชา ครูกนัยากร ครูกณัฑ์ณทัณฐั (ครูนพดล)

ง31101 อ31102 แนะแนว ค31102

ครูพรทิพย์ ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูศรัณย์ ครูกานต์พิชชา

ครูดวงใจ

ค31202 ท31102 อ31202 I30201 ศ31104

ครูอารี ครูหฐัธภรณ์ Mr.Derek ครูนพดล ครูณฐันิชา

ศ31103 ส31102 ว30104 ค31102 ท31102 (อ31202)

ครูชชูาติ ครูนพดล ครูจฑุารัตน์ ครูกานต์พิชชา ครูหฐัธภรณ์ (Mr.Derek)

ว31241 ส30205 I30201 ค31202 (พ31204)

ครูนิภากรณ์ ณฐันิม ครูนพดล ครูอารี (ครูวิทวสั)

ว31201

ว31201

ครูวนัเสาร์

ว30104

ครูสมถวิล

พกั
ว31241

ครูบญุญรัตน์

ประชมุครู

ชมุนมุ

ว31221

พฤหัส

ครูกนัยากรศุกร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ครูวนัเสาร์

อังคาร

พุธ

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

จันทร์

พกั
พุธ

ประชมุครู

ว31201

ครูวนัเสาร์

พฤหัส

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

ว30104

ครูจฑุารัตน์

ว31221

ครูกนัยากรอังคาร

(ว30104)

(ครูจฑุารัตน์)

ว31241

ครูนิภากรณ์

ว31201

ครูวนัเสาร์
ชมุนมุ



ครูทีป่รึกษา นางสาวขนิศภัธน์   ประชากิตติกุล ครูทีป่รึกษา นางสาววรรณรดา   เสมอดี ห้อง  254

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

อ31102 I30201 ศ31103 ค31102 พ31204 (ส30205) (I30201)

ครูธานี ครูวรรณรดา ครูชชูาติ ครูขนิศภธัน์ ครูวิทวสั ครูณฐันิม (ครูวรรณรดา)

I30201 ง31101 ค31202 แนะแนว

ครูวรรณรดา ครูพรทิพย์ ครูขนิศภธัน์ ครูศรัณย์

ครูดวงใจ

อ31202 ส31102 ว30104 ท31102 ค31102

Mr.Cory ครูสรนนัท์ ครูสมถวิล ครูทรงชยั ครูขนิศภธัน์

อ31202 ส31102 ค31202 ว31221 ว31241 (อ31102)

Mr.Cory ครูสรนนัท์ ครูขนิศภธัน์ ครูกนัยากร ครูบญุญรัตน์ (ครูธานี)

ค31102 อ31102 ศ31104 ท31102 (ศ31103)

ครูขนิศภธัน์ ครูธานี ครูณฐันิชา ครูทรงชยั (ครูชชูาต)ิ

ครูทีป่รึกษา นางหัฐธภรณ์   พทิยาภิรักษ์ ครูทีป่รึกษา นางสาวสุธิมา   สร้อยสิงห์ ห้อง  256

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

ศ31104 ส30250 ว31221 พ31204 ค31102 อ31202 (ว31221)

ครูณฐันิชา ครูณฐันิม ครูกนัยากร ครูวิทวสั ครูกานต์พิชชา Mr.Derek (ครูกนัยากร)

ค31202 ส31102 อ31102 ว31241

ครูอารี ครูสรนนัท์ ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูบญุญรัตน์

ท31102 ง31101 ส31102 ค31202 I30201 (ส30205)

ครูหฐัธภรณ์ ครูพรทิพย์ ครูสรนนัท์ ครูอารี ครูวรรณรดา ครูณฐันิม

ครูดวงใจ

อ31202 ว30104 อ31102 ค31102 ศ31103 (ศ31104) (ว31201)

Mr.Derek ครูสมถวิล ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูกานต์พิชชา ครูชชูาติ (ครูณฐันิชา) (ครูสธิุมา)

ค31102 I30201 แนะแนว ท31102 (ว31201)

ครูกานต์พิชชา ครูวรรณรดา ครูศรัณย์ ครูหฐัธภรณ์ (ครูสธิุมา)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหัส

ศุกร์

ว31241

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/4   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ครูบญุญรัตน์

ศุกร์

จันทร์

พกั

พฤหัส

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พุธ

อังคาร

ว31241

ว31221

ครูกนัยากร

ประชมุครู

ว31201

ครูสธิุมา

(ว31221)

(ครูกนัยากร)

ว30104

ครูสมถวิล

ว31201

ครูสธิุมา
ชมุนมุ

ว31201

พกั

ครูสธิุมา

ว31221

ครูกนัยากร
ประชมุครู

พุธ

ว31201

ครูสธิุมา

จันทร์

อังคาร

ครูบญุญรัตน์

ว30104

ครูสมถวิล
ชมุนมุ



ครูทีป่รึกษา นางสาวจันทร์ตรี   เศรษฐาวิวัฒน์ ครูทีป่รึกษา นายธานี   ภมรสูต ห้อง 262

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

ว30104 อ31202 ค31102 แนะแนว ส31102 ว31241 (ว31201)

ครูจฑุารัตน์ Mr.Cory ครูขนิศภธัน์ ครูศรัณย์ ครูนพดล ครูนิภากรณ์ (ครูสงวน)

ศ31104 อ31202 ค31202 ท31102

ครูณฐันิชา Mr.Cory ครูขนิศภธัน์ ครูทรงชยั

ค31102 ศ31103 ง31101 อ31102 ส31102 (ค31102) (อ31202)

ครูขนิศภธัน์ ครูชชูาติ ครูพรทิพย์ ครูธานี ครูนพดล (ครูขนิศภธัน์) (Mr.Cory)

ครูดวงใจ

ท31102 I30201 อ31102 ค31202 ส30205 (ว30104)

ครูทรงชยั ครูวรรณรดา ครูธานี ครูขนิศภธัน์ ครูณฐันิม (ครูจฑุารัตน์)

ว31221 ค31102 I30201 พ31204 (ว31201)

ครูกนัยากร ครูขนิศภธัน์ ครูวรรณรดา ครูวิทวสั (ครูสงวน)

ครูทีป่รึกษา นางเบ็ญจมาศ   วิจิตร ครูทีป่รึกษา นางอนงคณา   รุเทียนชัย ห้อง 263

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

I30201 ค31102 ว31241 ศ31103 ท31102 ง31101 (ว31241)

ครูวรรณรดา ครูอรทยั ครูบญุญรัตน์ ครูชชูาติ ครูหฐัธภรณ์ ครูพรทิพย์ (ครูบญุญรัตน์)

ครูดวงใจ

ส31102 ค31202 ท31102 อ31202 ว31201 ว30104

ครูสรนนัท์ ครูอรทยั ครูหฐัธภรณ์ Mr.Derek ครูสงวน ครูสมถวิล

ส31102 ค31102 อ31102 อ31202 แนะแนว (I30201) (ว30104)

ครูสรนนัท์ ครูอรทยั ครูกณัฑ์ณทัณฐั Mr.Derek ครูศรัณย์ (ครูวรรณรดา) (ครูสมถวิล)

พ31204 อ31102 ส30205 ว31221 ค31202 (ค31102) (ศ31103)

ครูวิทวสั ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูวรรณรดา ครูกนัยากร ครูอรทยั (ครูอรทยั) (ครูชชูาต)ิ

ค31102 ศ31104 ว31201 I30201

ครูอรทยั ครูณฐันิชา ครูสงวน ครูวรรณรดา

ว31221

ครูกนัยากร

ครูจฑุารัตน์
ชมุนมุศุกร์

จันทร์
ครูสงวน

ว31201

ครูสงวน

พุธ

ว30104

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

อังคาร

อังคาร

พฤหัส

พกั

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

พฤหัส

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ครูสมถวิลจันทร์

ประชมุครู

ว31201

พกั

ประชมุครู

ว31241

ครูนิภากรณ์

ว31221
พุธ

ครูกนัยากร

ว30104

ว31201

ครูสงวน

ว31241

ครูบญุญรัตน์
ชมุนมุ

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ



ครูทีป่รึกษา นางสาวปริศนา   ตันติเจริญ ครูทีป่รึกษา นางสาวดวงใจ   คุณะจันทร์ ห้อง

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

อ31102 แนะแนว พ31202 ง31246 ส30202 ค31202 (แนะแนว)

ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูศรัณย์ ครูณฐัพงษ์ ครูอนงคณา ครูอภิชยั ครูอรทยั (ครูศรัณย์)

ค31202 ท31205 ส31102 พ31101 ง31102 ท31102

ครูอรทยั ครูมณเฑียร ครูปริศนา ครูณฐัพงษ์ ครูเบญ็จมาศ ครูหฐัธภรณ์

ส30205 ง31244 ส31102 อ31202 I30201 ค31102 พ31202 (อ31102)

ครูธญัญลกัษณ์ ครูเบ็ญจมาศ ครูปริศนา Mr.Cory ครูวรรณรดา ครูอรทยั ครูณฐัพงษ์ (ครูกณัฑ์ณทัณฐั)

I30201 พ31101 อ31202 ท31102 ส30202 อ31102 (พ31202)

ครูวรรณรดา ครูสมพร ครูอรทยั ครูหฐัธภรณ์ ครูอภิชยั ครูกณัฑ์ณทัณฐั (ครูณฐัพงษ์)

ค31102 ท31205 อ31202 ง31246

ครูอรทยั ครูมณเฑียร Mr.Cory ครูอนงคณา

ครูทีป่รึกษา นางกัณฑ์ณัทณัฐ   สังขสัญญา  เราวซ ครูทีป่รึกษา นายชูชาติ   สมัย ห้อง  264

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

ส31102 ท31205 I30201 ส30202 ค31102 ง31246 (พ31202)

ครูนพดล ครูมณเฑียร ครูวรรณรดา ครูอภิชยั ครูอรทยั ครูอนงคณา (ครูณฐัพงษ์)

ส30202 ส31102 ท31205 ค31202 อ31102 ง31102

ครูอภิชยั ครูนพดล ครูมณเฑียร ครูอรทยั ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูเบ็ญจมาศ

I30201 แนะแนว ง31246 ค31102 ส30205 (พ31202) (ท31205)

ครูวรรณรดา ครูศรัณย์ ครูอนงคณา ครูอรทยั ครูณฐันิม (ครูณฐัพงษ์) (ครูมณเฑียร)

พ31205 ค31202 ท31102 ง31244 พ31101 อ31202 (ส31102) (I30201)

ครูณฐัพงษ์ ครูอรทยั ครูหฐัธภรณ์ ครูเบ็ญจมาศ ครูสมพร ครูธานี (ครูนพดล) (ครูวรรณรดา)

ท31102 อ31202 อ31102 ค31102

ครูหฐัธภรณ์ Mr.Derek ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูอรทยั

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พุธ

จันทร์

พกั

อังคาร

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

อังคาร

วิชาเลือก ชมุนมุ

(ครูจนัทร์ตรี)

ว30107

ครูจนัทร์ตรี

พุธ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/8   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ศุกร์

ประชมุครู

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/7   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

จันทร์

พกั

(ว30107)
พฤหัส

ครูจนัทร์ตรี

วิชาเลือก ชมุนมุ

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

พ31202

ครูณฐัพงษ์

ประชมุครู

ว30107

พฤหัส



ครูทีป่รึกษา นายทรงชัย   อารีวัฒนากุล ครูทีป่รึกษา นางธนิตา   จันทราบุตร ห้อง  265

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

ส30202 ค31102 ท31205 อ31202 ง31246 อ31202 (ง31246)
ครู ค ครูอารี ครูมณเฑียร ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูอนงคณา ครูธานี (ครูอนงคณา)

แนะแนว ง31244 ส30205 ค31202 ท31102 ส31102
ครูศรัณย์ ครูเบ็ญจมาศ ครูณฐันิม ครูอารี ครูทรงชยั ครูนพดล

ง31244 I30201 พ31101 ส31102 ค31102 อ31202 พ31101 (ท31205) (อ31102)

ครูเบ็ญจมาศ ครูวรรณรดา ครูณฐัพงษ์ ครูนพดล ครูอารี Mr.Cory ครูสมพร (ครูมณเฑียร) (ครูกณัฑ์ณทัณฐั)

I30201 ท31102 ง31246 ค31202 (ค31102) (ส30202)

ครูวรรณรดา ครูทรงชยั ครูอนงคณา ครูอารี (ครูอารี) (ครู ค)
ค31102 อ31102 ท31205 ส30202
ครูอารี ครูกณัฑ์ณทัณฐั ครูมณเฑียร ครู ค

ครูทีป่รึกษา นางกานต์พชิชา   ตันเจริญ ครูทีป่รึกษา นางอรทัย   ธิรามนตร์ ห้อง 272

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

ง31244 ท31102 ค31102 ฝ/ญ31202 ท31205 พ31101 ส30205 (ง31244)
ครูเบ็ญจมาศ ครูหฐัธภรณ์ ครู 3 ครูจิรัฏฐ์ ครูมณเฑียร ครูณฐัพงษ์ ครูกิตติรัตน์ (ครูเบ็ญจมาศ)

ครูอรทยั

ค31102 พ31101 แนะแนว ส31102 ฝ/ญ31202 I30201
ครู 3 ครูสมพร ครูศรัณย์ ครูนพดล ครูจิรัฏฐ์ ครูวรรณรดา

ครูอรทยั

ฝ/ญ31202 ส31102 พ31202 ท31102 ง31102 อ31102 (ค31102) (ฝ/ญ31202)
ครูจิรัฏฐ์ ครูนพดล ครูเฉลิม ครูหฐัธภรณ์ ครูเบ็ญจมาศ ครูธานี (ครู 3) (ครูจิรัฏฐ์

ครูอรทยั ครูอรทยั)

อ31202 ท31205 อ31102 ค31102 ฝ/ญ31202 I30201 (ท31102) (ท31205)

Mr.Derek ครูมณเฑียร ครูธานี ครู 3 ครูจิรัฏฐ์ ครูวรรณรดา (ครูหฐัธภรณ์) (ครูมณเฑียร)

ครูอรทยั

พ31202 อ31202
ครูเฉลิม Mr.Derekศุกร์

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ครูอรทยั

ว30107
ครูจนัทร์ตรี

ว30107

ครูจนัทร์ตรี

วิชาเลือก ชมุนมุ

อังคาร

พกั

พฤหัส

ศุกร์

ครูเฉลิม

ประชมุครู

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ
                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พุธ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/9   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

จันทร์
พ31202

จันทร์

อังคาร ประชมุครู

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/10   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ฝ/ญ31202
ครูจิรัฏฐ์ ชมุนมุ

พกัพุธ

พฤหัส



ครูทีป่รึกษา นางสาวณัฐนิชา   อ่ิมเสมอ ครูทีป่รึกษา นายมณเฑียร   อ่องนก ห้อง 271

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

พ31101 อ31202 ท31102 พ31202 ส31102 ท31205 I30201 (ท31102)
ครูณฐัพงษ์ ครูธานี ครูหฐัธภรณ์ ครูเฉลิม ครูสรนนัท์ ครูมณเฑียร ครูวรรณรดา (ครูหฐัธภรณ์)

ง31244 อ31102 จ31202 พ31202 ค31102 ส31102
ครูเบ็ญจมาศ ครูธานี ครูชิวหงษ์ ครูเฉลิม ครู 3 ครูสรนนัท์

อ31102 ส30205 จ31202 ง31102 (อ31202) (พ31202)
ครูธานี ครูณฐันิม ครูชิวหงษ์ ครูเบ็ญจมาศ (ครูธานี) (ครูเฉลิม)

ท31205 แนะแนว ค31102 พ31101 (พ31101) (ส31102)
ครูมณเฑียร ครูศรัณย์ ครู 3 ครูสมพร (ครูณฐัพงษ์) (ครูสรนนัท์)
อ31202 ค31102 I30201 ท31102

Mr.Cory ครู 3 ครูวรรณรดา ครูหฐัธภรณ์

ครูทีป่รึกษา นางสมพร   แดงวิจิตร ครูทีป่รึกษา นายศรัณย์   วงศ์จาตุรนต์ ครูทีป่รึกษา นายณัฐพงษ์   พยัคฆฤทธ์ิ

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

ส31102 พ31101 ง31244 I30201 ค31102 หน้าทีฯ่ (ค31102) (ส31102) (ง31244)

ครูสรนนัท์ ครูสมพร ครูเบญ็จมาศ ครูวรรณรดา ครู 3 ครูณฐันิม (ครู 3) (ครูสรนนัท์) (ครูเบ็ญจมาศ)

อ31102 ท31104 I30201 ค31102

ครูธานี ครูหฐัธภรณ์ ครูวรรณรดา ครู 3

ง31102 แนะแนว ท31104 พ31101 ค31102 ส31102 ฮ31102 (พ31101) (I30201)

ครูเบ็ญจมาศ ครูศรัณย์ ครูหฐัธภรณ์ ครูณฐัพงษ์ ครู 3 ครูสรนนัท์ ครูธานี (ครูสมพร) (ครูวรรณรดา)

ครูชิวหงษ์

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

ศุกร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/11   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

อังคาร

จันทร์

ว30107
จนัทร์ตรี

พุธ

ประชมุครู

พกั

จ31202

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ลงช่ือ ................................................ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ

                                                                      (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

จันทร์

พกั

ชมุนมุ

จ31202

ครูชิวหงษ์
ชมุนมุ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 4/12   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557                         ห้อง  266

ว30107

ครูจนัทร์ตรี
ประชมุครู

พฤหัส

อังคาร


