
ครูทีป่รึกษา นางปรีดา   จุลปาน ครูทีป่รึกษา นางนริศรา   มาลาธร ห้อง  242

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

ศ23105 ค23202 ง23107 ส23102 แนะแนว พ23102 ประชมุ

ครูประภสัสร ครูศรารัตน์ ครูนิติ ครูลลิตา ครูอิลองก์อร ครูปรีดา ระดบั

ง23104 ค23102 อ23202 ท23102 ส23104

ครูพิริยา ครู 3 Mr.David ครูทรงชยั ครูชาญณรงค์

ครูประทิน่

ว23102 ท23102 ส23102 จ23202 ค23102 อ23102 ศ23106 พ23102

ครูบงัอร ครูทรงชยั ครูลลิตา Miss Liu ครู 3 ครูนริศรา ครูนฤมล ครูอ าพล

ศกัดิ์ส23206 ค23102 อ23202 อ23102

ครูลลิตา ครู 3 ครูสภุีร์ ครูนริศรา

ส23202 จ23102 อ23102 ส23102 ท23102 ค23202

ครูสรนนัท์ Miss Liu ครูนริศรา ครูลลิตา ครูทรงชยั ครูศรารัตน์

ครูทีป่รึกษา ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย   แถบก าปัง ครูทีป่รึกษา นางสาวประภารัตน์   หวังเป็นไทย ห้อง  241

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

อ23202 ส23102 ว23102 จ23202 ค23202 ท23102 ประชมุ

Mr.David ครูภาสชยั ครูแพรวดาว Miss Liu ครูศรารัตน์ ครูบงัอร ระดบั

อ23202 อ23102 ส23104 ง23107 ค23202

ครูสภุีร์ ครูฉัตรแก้ว ครู ง ครูนิติ ครูศรารัตน์

ง23104 ค23102 ศ23105 ส23102 พ23102 จ23202 ท23102 อ23102

ครูประทิน่ ครูสวุรรณีย์ ครูประภสัสร ครูภาสชยั ครูปรีดา Miss Liu ครูบงัอร ครูฉัตรแก้ว

ครูพิริยา

ส23102 ค23102 อ23102 ส23202 แนะแนว พ23102

ครูภาสชยั ครูสวุรรณีย์ ครูฉัตรแก้ว ครูสรนนัท์ ครูอิลองก์อร ครูอ าพลศกัดิ์

ส23206 ศ23106 ค23102 ท23102

ครูลลิตา ครูนฤมล ครูสวุรรณีย์ ครูบงัอร

ประชมุครู

วชิาเลือก

ชมุนมุ

วชิาเลือก

ประชมุครู

พุธ

จันทร์

พกั

ลกูเสือ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

จันทร์

พกั

ศุกร์

พฤหัส

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

พุธ

ลกูเสือ

อังคาร วชิาเลือก

                                                                   (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

วชิาเลือก

ครูแพรวดาว
ชมุนมุ

อังคาร

พฤหัส

ว23102

ครูบงัอร

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

                                                                   (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ว23102
ศุกร์



ครูทีป่รึกษา นางสาวบังอร   กรรเจียก ครูทีป่รึกษา นางสาวสรนันท์   ทับทอง ห้อง  251

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

ท23102 ง23107 อ23102 ค23102 ประชมุ

ครูภทัรลภา ครูนิติ ครูฐิติรัตน์ ครู 3 ระดบั

พ23102 จ23202 แนะแนว ค23202 ท23102

ครูปรีดา Mr.Pan ครูอิลองก์อร ครูศรารัตน์ ครูภทัรลภา

ค23102 อ23202 ส23102 พ23102 ง23104 ท23102 จ23202 ส23202

ครู 3 Mr.David ครูนพดล ครูอ าพลศกัดิ์ ครูพิริยา ครูภทัรลภา Mr.Pan ครูสรนนัท์

ครูประทิน่

ศ23106 ค23202 ส23206 อ23102 ส23102 ว23102

ครูนฤมล ครูศรารัตน์ ครูลลิตา ครูฐิติรัตน์ ครูนพดล ครูบงัอร

ค23102 ส23104 ศ23105 อ23202 อ23102 ส23102

ครู 3 ครู ง ครูประภสัสร Mr.David ครูฐิติรัตน์ ครูนพดล

ครูทีป่รึกษา นางสาวสุวรรณีย์   บุญบูชาไชย ครูทีป่รึกษา นายกามนิต   ใบภักดี ห้อง  252

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

อ23102 ค23102 ส23102 ส23206 ประชมุ

ครูฐิติรัตน์ ครูสวุรรณีย์ ครูภาสชยั ครูลลิตา ระดบั

พ23102 ค23102 จ23202 ท23102

ครูอ าพลศกัดิ์ ครูสวุรรณีย์ Mr.Pan ครูภทัรลภา

อ23102 ค23202 ง23107 ท23102 อ23202 จ23202 ส23202 ศ23105

ครูฐิติรัตน์ ครูศรารัตน์ ครูนิติ ครูภทัรลภา Mr.David Mr.Pan ครูสรนนัท์ ครูประภสัสร

ง23104 ท23102 ค23202 ศ23106 ส23104 ส23102 อ23202

ครูพิริยา ครูภทัรลภา ครูศรารัตน์ ครูนฤมล ครู ง ครูภาสชยั Mr.David

ครูประทิน่

แนะแนว อ23102 ว23102 ส23102 ค23102 พ23102

ครูอิลองก์อร ครูฐิติรัตน์ ครูบงัอร ครูภาสชยั ครูสวุรรณีย์ ครูปรีดา

วชิาเลือก

ชมุนมุ

พฤหัส

ศุกร์

จันทร์

อังคาร

ชมุนมุ

ว23202

                                                                    (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

พุธ

วชิาเลือก

พุธ

ศุกร์

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

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/4   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ครูปัทมาพร
ลกูเสือ

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

พกั

ว23102

ครูบงัอร

ลกูเสือจันทร์

พกั

ว23102

ครูบงัอร

ประชมุครู

พฤหัส

อังคาร

                                                                    (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ประชมุครู



ครูทีป่รึกษา นางประทิ่น   ปานทอง ครูทีป่รึกษา นางนฤมล   อ่องนก ห้อง  253

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

ศ23104 ท23102 แนะแนว ค23102 ส23102 จ23202 ประชมุ

ครูณฐัวฒิุ ครูภทัรลภา ครูอิลองก์อร ครู 3 ครูนพดล Mr.Pan ระดบั

ครูอวรุิทธ์ิ

ส23102 อ23202 ศ23105 ส23202 พ23102 ค23202

ครูนพดล Mr.David ครูประภสัสร ครูสรนนัท์ ครูปรีดา ครูศรารัตน์

ส23104 อ23102 ค23102 ง23107 ท23102 ส23206

ครู ง ครูฐิติรัตน์ ครู 3 ครูนิติ ครูภทัรลภา ครูลลิตา

ค23102 อ23102 ส23102 อ23202 ท23102 ว23102 จ23202

ครู 3 ครูฐิติรัตน์ ครูนพดล Mr.David ครูภทัรลภา ครูแพรวดาว Mr.Pan

ง23104 พ23102 ค23202  อ23102

ครูพิริยา ครูอ าพลศกัดิ์ ครูศรารัตน์ ครูฐิติรัตน์

ครูประทิน่

ครูทีป่รึกษา นางภัทรลภา   ไทยสมัคร ครูทีป่รึกษา นายนิติ   ศุภรานันท์ 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

ส23102 อ23102 ง23104 ส23202 ค23102 ว23102 ประชมุ

ครูลลิตา ครูสพุร ครูพิริยา ครูสรนนัท์ ครูสวุรรณีย์ ครูบงัอร ระดบั

ครูประทิน่

ท23102 ส23104 ศ23104 อ23102 จ23202 ค23102

ครูภทัรลภา ครู ง ครูณฐัวฒิุ ครูสพุร Miss Liu ครูสวุรรณีย์

ครูอวรุิทธ์ิ

อ23202 ค23202 แนะแนว ส23102 จ23202 ง23107

Mr.David ครู 2 ครูอิลองก์อร ครูลลิตา Miss Liu ครูนิติ

ท23102 ค23202 ส23206 พ23102 อ23102

ครูภทัรลภา ครู 2 ครูลลิตา ครูปรีดา ครูสพุร

พ23102 ศ23105 ท23102 ค23102 ส23102 อ23202

ครูอ าพลศกัดิ์ ครูประภสัสร ครูภทัรลภา ครูสวุรรณีย์ ครูลลิตา Mr.David

ลกูเสือ

ประชมุครู

ว23102

ครูแพรวดาว

ว23202

ครูปัทมาพร ชมุนมุ

อังคาร

พุธ

พฤหัส

จันทร์

อังคาร

ลกูเสือ

ศุกร์

พกั

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

จันทร์

ประชมุครู

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

ครูบงัอร

ว23202

ครูปัทมาพร

ชมุนมุ

                                                                   (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

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

                                                                   (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ว23102
พุธ

พกั

พฤหัส

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   



ครูทีป่รึกษา นางฉัตรแก้ว   นวลละออ ครูทีป่รึกษา ห้อง  257

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

ง23104 แนะแนว ส23102 ศ23105 ค23202 ส23202 ประชมุ

ครูพิริยา ครูอิลองก์อร ครูลลิตา ครูประภสัสร ครู 2 ครูสรนนัท์ ระดบั

ครูประทิน่

ส23206 ค23102 อ23102 ท23102

ครูลลิตา ครู 3 ครูฉัตรแก้ว ครูภทัรลภา

จ23202 อ23102 ท23102 ค23102 ส23102 ศ23104

Mr.Pan ครูฉัตรแก้ว ครูภทัรลภา ครู 3 ครูลลิตา ครูณฐัวฒิุ

ครูอวรุิทธ์ิ

ว23102 จ23202 อ23202 พ23102 ง23107 ส23102 ค23202

ครูปัทมาพร Mr.Pan Mr.David ครูปรีดา ครูนิติ ครูลลิตา ครู 2

อ23102 ท23102 พ23102 ส23104 อ23202 ค23102

ครูฉัตรแก้ว ครูภทัรลภา ครูอ าพลศกัดิ์ ครู ง Mr.David ครู 3

ครูทีป่รึกษา นางสาวปัทมาพร   พันธ์ุชัย ครูทีป่รึกษา นางสาวประภัสสร   บูรณะกิติ ห้อง  246

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

อ23102 ส23202 ค23202 จ23202 จ23202 ท23102 ประชมุ

ครูนริศรา ครูสรนนัท์ ครู 2 Mr.Pan Mr.David ครูภทัรลภา ระดบั

ศ23104 ท23102 ค23102 ส23102

ครูอวรุิทธ์ิ ครูภทัรลภา ครูสวุรรณีย์ ครูภาสชยั

ครูณฐัวฒิุ

พ23102 ส23104 ค23102 พ23102 อ23102 ง23104

ครูปรีดา ครูชาญ

ณรงค์
ครูสวุรรณีย์ ครูอ าพล

ศกัดิ์
ครูนริศรา ครูพิริยา

ครูประทิน่

ศ23105 ส23102 จ23202 ค23102 อ23202 ท23102 ว23102

ครูประภสัสร ครูภาสชยั Mr.Pan ครูสวุรรณีย์ Mr.David ครูภทัรลภา ครูปัทมาพร

ค23202 ส23102 ง23107 แนะแนว อ23102 ส23206

ครู 2 ครูภาสชยั ครูนิติ ครูอิลองก์อร ครูนริศรา ครูลลิตา

ชมุนมุ

ลกูเสือ

ลกูเสือ

ครูปัทมาพร ประชมุครู

ว23202

ครูปัทมาพร

ชมุนมุ

จันทร์

พุธ

ว23102

ครูปัทมาพร

ว23202

ประชมุครู

ครูปัทมาพร

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/8   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

                                                                    (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

จันทร์

พกั

พฤหัส

ศุกร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 3/7  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

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

พกั

อังคาร

พฤหัส

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

พุธ

อังคาร

ว23102



                                                                    (นายมาโนช  หวงัตระกลู)


