
ครูทีป่รึกษา นางสาวสมถวิล   ต้นทอง ครูทีป่รึกษา นางสาวจินรีย์   ตอทองหลาง ห้อง  236

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

ส22102 I20202 ง22104 ค22102 ง22105 จ22202

ครูน าชยั ครูเบญ็จมาศ ครูนงลกัษณ์ ครูศรารัตน์ ครูจีระภา Mr.Pan

ค22202 พ22102 ศ22105 อ22102 ว22102 ส22102 จ22202

ครูจินรีย์ ครูสวุฒันา ครูอมัพร ครูฐิติรัตน์ ครูสมถวิล ครูน าชยั Mr.Pan

ค22102 ท22102 พ22102 ค22204 ส22102 แนะแนว I20202

ครูศรารัตน์ ครูอรชมุา ครูชนิดาภรณ์ ครูจินรีย์ ครูน าชยั ครูอิลองก์อร ครูโกญจนาท

อ22102 ค22202 ท22102 ศ22104 ส22104 ส22204 อ22202

ครูฐิติรัตน์ ครูจินรีย์ ครูอรชมุา ครูอวิรุทธ์ิ ครูภาสชยั ครู ข Mr.Kieran

ครูณฐัวฒิุ

อ22202 ค22102 อ22102 ท22102

Mr.Kieran ครูศรารัตน์ ครูฐิติรัตน์ ครูอรชมุา

ครูทีป่รึกษา นางสุชาดา   อินทร์พงษ์พันธ์ุ ครูทีป่รึกษา นางเทยีน   หมวดไธสงค์ ห้อง  237

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

ค22202 ง22105 อ22102 ส22102 I20202 ท22102 ประชมุ

ระดบัครูจินรีย์ ครูจีระภา ครูสนัทนา ครูโสภณ ครูเบญ็จมาศ ครูเทียน ระดบั

ค22102 ง22104 พ22102 อ22202

ครูศรารัตน์ ครูนงลกัษณ์ ครูสวุฒันา Mr.Kieran

ศ22102 อ22202 ส22104 ว22102 ศ22104 ค22102 ท22102 อ22102

ครูอมัพร Mr.Kieran ครูภาสชยั ครูอภิญญา ครูอวิรุทธ์ิ ครูศรารัตน์ ครูเทียน ครูสนัทนา

ครูณฐัวฒิุ

พ22102 แนะแนว ส22102 ท22102 ค22102 I20202 อ22102 จ22202

ครูชนิดาภรณ์ ครูอิลองก์อร ครูโสภณ ครูเทียน ครูศรารัตน์ ครูโกญจนาท ครูสนัทนา ครูจีน 2

จ22202 ค22202 ส22102 ส22204

ครูจีน 2 ครูจินรีย์ ครูโสภณ ครู ข

อังคาร

พุธ

ศุกร์

อังคาร

จันทร์

พัก

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

จันทร์

พัก

พุธ

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

                                                                     (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ศุกร์

พฤหสั

ค22204

ครูจินรีย์พฤหสั

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

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

                                                                     (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ว22102

ครูสมถวิล
ลกูเสือ

ประชมุครู

ว22204

ครูอภิญญา

ง20202

ครูนิติ
ชมุนมุ

อ22210

ดร.พชัราภรณ์

ลกูเสือ

ว22204

ครูจฑุารัตน์
ประชมุครู

ว22102

ครูอภิญญา
ชมุนมุ



ครูทีป่รึกษา นางสาวจุฑามาส   ด่านอุไรภคั ครูทีป่รึกษา นางอัมพร   ค าดี ห้อง  235

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

ค22102 ท22102 อ22102 I20202 จ22202 ง22104 ประชมุ

ระดบัครู 2 ครูเทียน ครูสภุีร์ ครูจีระภา ครูจีน 2 ครูนงลกัษณ์ ระดบั

พ22102 อ22202 ค22202 ท22102

ครูสมพร Mr.Kieran ครูจินรีย์ ครูเทียน

ส22102 ศ22105 พ22102 ง22105 ว22102 ส22204 ค22102 อ22102

ครูน าชยั ครูอมัพร ครูสวุฒันา ครูจีระภา ครูอภิญญา ครู ข ครู 2 ครูสภุีร์

ค22202 จ22202 ศ22104 ส22102 อ22102 แนะแนว

ครูจินรีย์ ครูจีน 2 ครูอวิรุทธ์ิ ครูน าชยั ครูสภุีร์ ครูอิลองก์อร

ครูณฐัวฒิุ

I20202 ท22102 ค22102 ส22102 อ22202 ส22104

ครูโกญจนาท ครูเทียน ครู 2 ครูน าชยั Mr.Kieran ครูภาสชยั

ครูทีป่รึกษา นางสุภร์ี   พรรณเสมา ครูทีป่รึกษา นางอิลองก์อร   จารุจิต ห้อง  234

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

ศ22105 ค22102 I20202 แนะแนว ประชมุ

ครูอมัพร ครู 2 ครูจีระภา ครูอิลองก์อร ระดบั

ส22104 ท22102 ว22102 I20202 ค22102 จ22202

ครูภาสชยั ครูเทียน ครูอภิญญา ครูโกญจนาท ครู 2 ครูจีน 2

ค22202 อ22102 พ22102 ง22104 จ22202 ส22102

ครูจินรีย์ ครูสภุีร์ ครูสมพร ครูนงลกัษณ์ ครูจีน 2 ครูโสภณ

อ22202 ท22102 พ22102 ค22102 ส22204 ง22105 ส22102 อ22102

Mr.Kieran ครูเทียน ครูสวุฒันา ครู 2 ครู ข ครูจีระภา ครูโสภณ ครูสภุีร์

อ22102 อ22202 ท22102 ค22202 ส22102 ศ22104

ครูสภุีร์ Mr.Kieran ครูเทียน ครูจินรีย์ ครูโสภณ ครูอวิรุทธ์ิ

ครูณฐัวฒิุ

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

อังคาร

พุธ

ศุกร์

ศุกร์

พฤหสั

ครูจฑุารัตน์

ชมุนมุ

พุธ

จันทร์

พกั

                                                                     (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

                                                                   (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหสั

จันทร์

อังคาร

ประชมุครู

ว22204

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ลกูเสือ

ว22204

ครูบงัอร
ประชมุครู

ว22102

ครูอภิญญา

พกั

ชมุนมุ

ว22102

ครูอภิญญา
ลกูเสือ

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

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/4   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    



ครูทีป่รึกษา นางรุ่งรวี   วิริยากุล ครูทีป่รึกษา นางสาวจุฑารัตน์  สุขสบาย ห้อง  233

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

ง22104 ค22202 พ22102 อ22102 ส22102 อ22202 ประชมุ

ครูนงลกัษณ์ ครูจินรีย์ ครูปรีดา ครูสภุีร์ ครูน าชยั Mr.Kieran ระดบั

ค22102 จ22202 ท22102 ส22204

ครู 2 Mr.Pan ครูเทียน ครู ข

แนะแนว I20202 จ22202 ท22102 ค22202 ส22102 อ22102 ส22104

ครูอิลองก์อร ครูโกญจนาท Mr.Pan ครูเทียน ครูจินรีย์ ครูน าชยั ครูสภุีร์ ครูภาสชยั

I20202 ส22102 ท22102 อ22202 ศ22105 ค22102 ง22105 ท22102

ครูอทุมุพร ครูน าชยั ครูเทียน Mr.Kieran ครูอมัพร ครู 2 ครูจีระภา ครูสวุฒันา

ว22102 อ22102 ศ22104 ค22102

ครูจฑุารัตน์ ครูสภุีร์ ครูอวิรุทธ์ิ ครู 2

ครูทีป่รึกษา นางอ าไพวรรณ   มงคลประสิทธ์ิ ครูทีป่รึกษา นางอภญิญา   เชือ้ปาน ห้อง  245

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

อ22202 อ22102 ส22102 ค22202 จ22202 ประชมุ

Mr.Kieran ครูฐิติรัตน์ ครูโสภณ ครูจินรีย์ Mr.Pan ระดบั

อ22102 ค22102 ท22102 ส22102 ง22104 แนะแนว

ครูฐิติรัตน์ ครู 2 ครูเทียน ครูโสภณ ครูนงลกัษณ์ ครูอิลองก์อร

ส22204 ศ22104 I20202 ค22102 ส22102

ครู ข ครูอวิรุทธ์ิ ครูโกญจนาท ครู 2 ครูโสภณ

ว22102 I20202 ศ22105 อ22102 ค22202 ท22102 พ22102 ส22104

ครูสมถวิล ครูอทุมุพร ครูอมัพร ครูฐิติรัตน์ ครูจินรีย์ ครูเทียน ครูปรีดา ครูภาสชยั

จ22202 ง22105 พ22102 ท22102 ค22102 อ22202

Mr.Pan ครูจีระภา ครูสวุฒันา ครูเทียน ครู 2 Mr.Kieran

พฤหสั

ศุกร์

ครูสมถวิล
วิชาเลือก

ชมุนมุ

พุธ
ว22102

ประชมุครู

พกั

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

พกั

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

อังคาร

ศุกร์ ชมุนมุ

วิชาเลือก

จันทร์

พฤหสั

ลกูเสือ

                                                                  (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

จันทร์

ลกูเสือ

ว22102

ครูจฑุารัตน์
ประชมุครู

ว22204

ครูบงัอร

อังคาร

พุธ

                                                                     (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    



ครูทีป่รึกษา นางกัญญาพัชร   จันทร์เสนา ครูทีป่รึกษา นางพิริยา   สมวรรณ ห้อง  244

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

ส22104 อ22202 ท22102 ค22102 อ22102 ประชมุ

ครูภาสชยั Mr.Kieran ครูวนิดา ครู 2 ครูสภุีร์ ระดบั

ส22102 ค22202 จ22202 อ22202 ส22204 อ22102

ครูโสภณ ครูศรารัตน์ ครูจีน 2 ครูนรินทร์ ครู ข ครูสภุีร์

ค22102 ศ22104 ว22101 อ22102 ท22102 พ22102 ง22104

ครู 2 ครูอวิรุทธ์ิ ครูจฑุารัตน์ ครูสภุีร์ ครูวนิดา ครูปรีดา ครูนงลกัษณ์

I20202 ง22105 จ22202 ค22202 พ22102 ส22102

ครูนิติ ครูจีระภา ครูจีน 2 ครูศรารัตน์ ครูสวุฒันา ครูโสภณ

ส22102 I20202 ศ22105 ค22102 ท22102 แนะแนว

ครูโสภณ ครูโกญจนาท ครูอมัพร ครู 2 ครูวนิดา ครูอิลองก์อร

ครูทีป่รึกษา นางสาวจีระภา   มีหวายหลึม ครูทีป่รึกษา นายน าชัย   นนท์ค าภา ห้อง  243

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

ว22102 ท22102 ค22202 ส22204 ศ22104 ประชมุ

ครูอภิญญา ครูวนิดา ครูศรารัตน์ ครู ข ครูอวิรุทธ์ิ ระดบั

ครูณฐัวฒิุ

ส22102 อ22102 ง22105 ค22102

ครูน าชยั ครูสภุีร์ ครูจีระภา ครู 2

จ22202 ส22102 อ22102 ท22102 ค22102 พ22102 ส22104

ครูจีน 2 ครูน าชยั ครูสภุีร์ ครูวนิดา ครู 2 ครูสวุฒันา ครูภาสชยั

ค22102 อ22202 แนะแนว อ22102 จ22202 ศ22105 I20202 I20202

ครู 2 Mr.Kieran ครูอิลองก์อร ครูสภุีร์ ครูจีน 2 ครูอมัพร ครูโกญจนาท ครูนิติ

ค22202 อ22202 พ22102 ท22102 ง22104 ส22102

ครูศรารัตน์ ครูนรินทร์ ครูปรีดา ครูวนิดา ครูนงลกัษณ์ ครูน าชยั

ครูอภิญญา
ประชมุครู

พกั
พุธ

วิชาเลือกพุธ

ประชมุครู

วิชาเลือก ลกูเสือ

ว22102

ครูจฑุารัตน์

ชมุนมุ

                                                                     (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

                                                                    (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/7   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ตารางเรียน ชัน้ ม. 2/8   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ศุกร์

จันทร์

ว22102

วิชาเลือก

ชมุนมุ

อังคาร

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

ศุกร์

พฤหสั

อังคาร

จันทร์

พกั

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

วิชาเลือก ลกูเสือ

พฤหสั


