
ครูทีป่รึกษา นางสาวผาณิต   เชาว์พานิช ครูทีป่รึกษา นางสิตาวีร์   มหาอริยทิพย์ ห้อง 226

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

ง21105 อ21202 อ21102 ค21102 ประชมุ

ครูอทุมุพร

Mr. 

Matthew ครูนรินทร์ ครูสติาวีร์ ระดบั

พ21102 ง21103 ส21102 ค21202 อ21202 ท21102
ครูชนิดาภรณ์ ครูสจิุตรา ครูฤชามน ครูจินรีย์

Mr. 

Matthew ครูมลวิลัย์

ส21104 อ21102 ส21102 ค21102 แนะแนว

ครูโสภณ ครูนรินทร์ ครูฤชามน ครูสติาวีร์ ครูรัชนีวรรณ

ค21102 ค21204 จ21202 พ21102 ส21102 ศ21106 ท21102 อ21102

ครูสติาวีร์ ครูวฒิุชยั Miss Liu ครูอ าพลศกัดิ์ ครูฤชามน ครูนฤมล ครูมลวิลัย์ ครูนรินทร์

ค21202 ศ21105 ท21102 จ21202 ส21204 ว21102

ครูจินรีย์ ครูวตันี ครูมลวิลัย์ Miss Liu ครูณฐันิม ครูผาณิต

ครูทีป่รึกษา นายพงษ์เทพ   คงสวัสดิ์  ครูทีป่รึกษา นางสาวณัฐนิม   เกษแก้ว ห้อง  225

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

ค21102 ง21105 ส21204 อ21202 ประชมุ

ครูสติาวีร์ ครูอทุมุพร ครูณฐันิม Mr. Matthew ระดบั

ศ21105 ค21102 ง21103 ว21102 ท21102 ส21102

ครูวตันี ครูสติาวีร์ ครูนงลกัษณ์ ครูจนัทร์ตรี ครูอรชมุา ครูฤชามน

จ21202 อ21202 ศ21106 อ21102 พ21102 ท21102 ค21102

ครูจีน 1 Mr. Matthew ครูนฤมล ครูพงษ์เทพ ครูอ าพลศกัดิ์ ครูอรชมุา ครูสติาวีร์

ส21104 ส21102 ค21202 อ21102 แนะแนว

ครูโสภณ ครูฤชามน ครู 1 ครูพงษ์เทพ ครูรัชนีวรรณ

จ21202 ค21202 อ21102 ท21102 พ21102 ส21102

ครูจีน 1 ครู 1 ครูพงษ์เทพ ครูอรชมุา ครูชนิดาภรณ์ ครูฤชามน

ครูสธิุมา

ชมุนมุ
ค21204

ครูวฒิุชยั

ครูจนัทร์ตรี

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

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

                                                                         (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

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

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลกูเสอื

ประชมุครู

ว21102

ว20202

ครูผาณิต

ศกุร์

พัก

ชมุนมุ

พธุ

พฤหสั

จนัทร์

องัคาร

พฤหสั

ศกุร์

องัคาร

พธุ

จนัทร์

ว21102

ครูผาณิต
ลกูเสอื

อ21209

Mr.Derek
ประชมุครู

พัก
ว20202

ครูนิภากรณ์

ว21206



ครูทีป่รึกษา นางสุจติรา   ศิรประภาพงศ์ ครูทีป่รึกษา นางสาวญาณากร  ศาสตราภัย ห้อง  224

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

ส21204 ท21102 ค21202 อ21102 จ21202 ง21105 ประชมุ

ครูฤชามน ครูจิระภา ครู 1 ครูนรินทร์ Miss Liu ครูอทุมุพร ระดบั

ง21103 ท21102 จ21202 ค21102

ครูสจิุตรา ครูจิระภา Miss Liu ครูสติาวีร์

อ21202 ว21102 ส21102 ค21202 อ21102 ค21106 ท21102

Mr. Matthew ครูแพรวดาว ครู ก ครู 1 ครูนรินทร์ ครูนฤมล ครูจิระภา

ส21102 ศ21105 พ21102 อ21202 อ21102 ค21102 พ21102

ครู ก ครูวตันี ครูอ าพลศกัดิ์ Mr. 

Matthew
ครูนรินทร์ ครูสติาวีร์ ครูชนิดาภรณ์

ค21102 ส21102 แนะแนว ส21104

ครูสติาวีร์ ครู ก ครูรัชนีวรรณ ครูโสภณ

ครูทีป่รึกษา นางฐิติรัตน์   แจ้งค า ครูทีป่รึกษา นางนงลักษณ์   ช่ืนชู ห้อง  223

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

ศ21105 ค21102 ง21103 จ21202 ส21104 ส21102 ประชมุ

ครูวตันี ครูสติาวีร์ ครูนงลกัษณ์ ครูจีน 1 ครูโสภณ ครูฤชามน ระดบั

ท21102 อ21102 ค21202 จ21105 แนะแนว พ21102

ครูโกญจนาท ครูฐิตรัิตน์ ครู 1 ครูอทุมุพร ครูรัชนีวรรณ ครูชนิดาภรณ์

ส21102 ค21102 พ21102 อ21102 ท21102 จ21202 ว21102

ครูฤชามน ครูสติาวีร์ ครูอ าพลศกัดิ์ ครูฐิตรัิตน์ ครูโกญจนาท ครูจีน 1 ครูผาณิต

ศ21106 ค21202 อ21202 ส21204 อ21102

ครูนฤมล ครู 1 Mr. Matthew ครูฤชามน ครูฐิตรัิตน์

ค21102 อ21204 ส21102 ท21102

ครูสติาวีร์ Mr. 

Matthew
ครูฤชามน ครูโกญจนาท

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ชมุนมุ

ครูแพรวดาว
ชมุนมุ

ลกูเสอื

ประชมุครู

ว20202

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

                                                                         (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พธุ

จนัทร์

พฤหสั

ว20202

ครูนิภากรณ์
ประชมุครู

ว21102

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

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พัก

องัคาร

ศกุร์

ครูนิภากรณ์

ว21102

ครูผาณิต

พฤหสั

องัคาร

พธุ

จนัทร์

พัก

ศกุร์

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   

ลกูเสอื



ครูทีป่รึกษา นายโสภณ   ศรีค าภา ครูทีป่รึกษา นายอ าพลศักดิ์   โรจนสมภพ ห้อง  222

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 ศ21105 อ21102 ค21102 ท21102 ส21102 ประชมุ

ครูรัชนีวรรณ ครูวตันี ครูนรินทร์ ครูสติาวีร์ ครูจิระภา ครู ก ระดบั

ท21102 พ21102 ง21105 ค21202

ครูจิระภา ครูอ าพลศกัดิ์ ครูอทุมุพร ครู 1

ว21102 อ21102 ค21202 ส21104 จ21202 อ21202 ส21102

ครูจนัทร์ตรี ครูนรินทร์ ครู 1 ครูโสภณ ครูจีน 1 Mr. 

Matthew
ครู ก

จ21202 อ21202 ค21102 พ21102 ท21102

ครูจีน 1 Mr. Matthew ครูสติาวีร์ ครูชนิดาภรณ์ ครูจิระภา

ง21103 ส21102 อ21102 ส21204 ค21102 ศ21106

ครูสจิุตรา ครู ก ครูนรินทร์ ครูณฐันิม ครูสติาวีร์ ครูนฤมล

ครูทีป่รึกษา นางสาวฤชามน   อัครภัทรนิธิ ครูทีป่รึกษา นางสาวมลิวัลย์   กุศลินกุล ห้อง  221

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

ท21102 ค21102 จ21202 อ21102 พ21102 ศ21106 ประชมุ

ครูมลวิลัย์ ครู 1 Mr.Pan ครูพงษ์เทพ ครูชนิดาภรณ์ ครูนฤมล ระดบั

อ21102 ส21204 พ21102 ค21102

ครูพงษ์เทพ ครูฤชามน ครูอ าพลศกัดิ์ ครู 1

ง21105 ท21102 ง21103 ศ21105 ค21202 แนะแนว ส21102

ครูอทุมุพร ครูมลวิลัย์ ครูนงลกัษณ์ ครูวตันี ครู 1 ครูรัชนีวรรณ ครูฤชามน

ส21102 ค21102 อ21202 ส21104 ง21102 จ21202 อ21102

ครูฤชามน ครู 1 Mr. Matthew ครูน าชยั ครูแพรวดาว Mr.Pan ครูพงษ์เทพ

ท21102 ส21102 อ21202 ค21202

ครูมลวิลัย์ ครูฤชามน Mr. Matthew ครู 1

ลกูเสอื

ประชมุครู

ชมุนมุ

ครูแพรวดาว

ว20202

ครูนิภากรณ์

ว20202

ครูผาณิต

ว21102

ครูจนัทร์ตรี

ว21102

ลกูเสอื

ประชมุครู

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/6   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

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

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พฤหสั

ศกุร์

จนัทร์

ศกุร์

พัก

องัคาร

พฤหสั

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

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

พธุ

จนัทร์

พัก

องัคาร

พธุ

ชมุนมุ

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/5   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    



ครูทีป่รึกษา นางวัตนี   ศุภฤกษ์พรชัย ครูทีป่รึกษา นายอวิรุทธ์ิ   พรจะโป๊ะ ห้อง  231

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

ค21102 ท21102 ค21106 อ21102 ประชมุ

ครู 1 ครูโกญจนาท ครูนฤมล ครูพงษ์เทพ ระดบั

ส21102 อ21202 ว21102 อ21102 ค21102 ท21102

ครูเสาร์ห้า ครูนรินทร์ ครูแพรวดาว ครูพงษ์เทพ ครู 1 ครูโกญจนาท

ค21202 พ21102 อ21102 ง21105 ท21102

ครู 1 ครูชนิดาภรณ์ ครูพงษ์เทพ ครูอทุมุพร ครูโกญจนาท

ค21102 ง21103 ส21104 ส21102 ศ21105 จ21202 พ21102

ครู 1 ครูสจิุตรา ครูน าชยั ครูเสาร์ห้า ครูวตันี ครูจีน 1 ครูอ าพลศกัดิ์

ส21102 จ21202 แนะแนว ค21202 อ21202 ส21204

ครูฤชามน ครูจีน 1 ครูรัชนีวรรณ ครู 1 Mr. Matthew ครูเสาร์ห้า

ครูทีป่รึกษา นางสาวนิภากรณ์   เกิดอ้น ครูทีป่รึกษา นางสาวชนิดาภรณ์   พิลายนต์ ครูทีป่รึกษา นางสิริพร   หวานชะเอม

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

อ21102 จ21202 ท21102 ค21102 ประชมุ

ครูพงษ์เทพ ครูจีน 1 ครูโกญจนาท ครู 1 ระดบั

ค21202 ว21102 อ21202 ศ21106 ส21102 แนะแนว

ครู 1 ครูแพรวดาว ครูนรินทร์ ครูนฤมล ครู ก ครูรัชนีวรรณ

ส21102 ค21102 พ21102 ส21204 อ21102 ท21102 ง21105

ครู ก ครู 1 ครูชนิดาภรณ์ ครูฤชามน ครูพงษ์เทพ ครูโกญจนาท ครูอทุมุพร

ศ21105 จ21202 ค21202 ส21102 อ21202

ครูวตันี ครูจีน 1 ครู 1 ครู ก Mr. Matthew

ค21102 ง21103 ส21104 อ21102 ท21102 พ21202

ครู 1 ครูนงลกัษณ์ ครูน าชยั ครูพงษ์เทพ ครูโกญจนาท ครูอ าพลศกัดิ์

ลกูเสอื

ประชมุครู

ชมุนมุ

ลกูเสอื

ประชมุครู

ชมุนมุ

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

ครูผาณิต

ว20202

ครูนิภากรณ์

ว21102

ครูแพรวดาว

ว21102

ครูแพรวดาว

ว20202
พธุ

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

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม.1/7  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557    

พฤหสั

พัก

ศกุร์

จนัทร์

พัก

องัคาร

พฤหสั

ศกุร์

พธุ

องัคาร

                                                                        (นายมาโนช  หวงัตระกลู)

ตารางเรียน ชัน้ ม. 1/8   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557                      ห้อง  232

จนัทร์


