
ครทูี่ปรกึษา 1. นางพิรยิา  สมวรรณ

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวสมถวิล  ต้นทอง

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวปาลญา  สุวาส

จ านวน   ……40... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

ค22101 ส22205 ท22101 ส22101 อ22101 ง22101

ครูจินรีย์ ครูโอภาส ครูวิภาภรณ์ ครูน าชัย ครูจารุวรรณ ครูพริิยา,ครูดนุภทัร

อ22201 ท22203 ก22901 IS ค22101 ท22101 พ22101

Mr.B,ครูนริศรา ครูมลิวัลย์ ครูรมย์วรินทร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูจินรีย์ ครูวิภาภรณ์ ครูเจษฎากร,ครูปรีดา

IS ค22101 ท22101 จ22201 ง22103 ส22205

ครูวิทยาศาสตร์ ครูจินรีย์ ครูวิภาภรณ์ ครูไกรสร ครูปาลญา ครูโอภาส

ส22101 จ22201 ค22201 ศ22103 ค22203 อ22201 ท22203 อ22101

ครูน าชัย ครูไกรสร ครูศิริพร ครูอิทธิเดชน์ ครูจินรีย์ Mr.B,ครูนริศรา ครูมลิวัลย์ ครูจารุวรรณ

ค22201 อ22101 ส22205 ว22101 ศ22106 ส22101 พ22101

ครูศิริพร ครูจารุวรรณ ครูภาสชัย ครูสมถวิล ครูณิชชา ครูน าชัย ครูสุทธิเกียรติ

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางจุฑารตัน์  ผงทวี

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวจินรยี์  ตอทองหลาง

จ านวน   ……40... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

ว22101 ค22101 ศ22106 ง22103 ส22101 ท22203 ศ22103 จ22201

ครูสมถวิล ครูจินรีย์ ครูณิชชา ครูปาลญา ครูน าชัย ครูมลิวัลย์ ครูอิทธิเดชน์ ครูไกรสร

ท22203 อ22201 ส22103 ค22101 ท22101 พ22101

ครูมลิวัลย์ Mr.B,ครูนริศรา ครูภาสชัย ครูจินรีย์ ครูวิภาภรณ์ ครูสุทธิเกียรติ

ค22101 ท22101 ส22101 อ22101 จ22201 พ22101 ส22205 IS 

ครูจินรีย์ ครูวิภากรณ์ ครูน าชัย ครูจารุวรรณ ครูไกรสร ครูเจษฎากร,ครูปรีดา ครูโอภาส ครูวิทยาศาสตร์

ส22205 ค22201 อ22101 ค22203 อ22201 ท22101 IS 

ครูโอภาส ครูศิริพร ครูจารุวรรณ ครูจินรีย์ Mr.B,ครูนริศรา ครูวิภาภรณ์ ครูวิทยาศาสตร์

ง22101 ก22901 ส22101 ค22201 อ22101

ครูพิริยา,ครูดนภุทัร ครูรมย์วรินทร์ ครูน าชัย ครูศิริพร ครูจารุวรรณ

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

ชุมนุม
ครูสมถวิล

ว20204
ประชุมระดับ

ครูจุฑารัตน์

พธุ

พฤหสั ลูกเสือ

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../..2... (ห้อง B804)
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อังคาร

ศุกร์
ว22101

ประชุมระดับ

พธุ
ว22101

ครูสมถวิล

พฤหสั ลูกเสือ

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../..1... (ห้อง B803)

จันทร์
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ว20204

ครูจุฑารัตน์

อังคาร

ศุกร์ ชุมนุม



ครทูี่ปรกึษา 1. นางอ าไพวรรณ  พิบลูย์สวัสดิ์

ครทูี่ปรกึษา 2. นางอภญิญา  เชื้อปาน

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวมณนุีช  ศิระวงศ์

จ านวน   ……39... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

อ22101 ค22201 ส22101 อ22201 ง22103

ครูมณีนุช ครูศิริพร ครูภาสชัย Mr.B ครูปาลญา

อ22101 ค22101 ส22205 ง22101 I20201 ท22101 อ22201

ครูมณีนุช ครูจินรีย์ ครูโอภาส ครูพริิยา,ครูดนุภทัร ครูชลดา ครูเทียน Mr.B

ศ22103 ก22901 ค22201 ส22101 ท22101 I20201

ครูอิทธิเดชน์ ครูรมย์วรินทร์ ครูศิริพร ครูภาสชัย ครูเทียน ครูชลดา

ค22101 ศ22106 ท22101 จ22201 ส22101 อ22101 พ22101

ครูจินรีย์ ครูณิชชา ครูเทียน ครูไกรสร ครูภาสชัย ครูมณีนุช ครูเจษฎากร,ครูปรีดา

ค22101 ส22103 จ22201 พ22101 ว22101 ส22205

ครูจินรีย์ ครูภาสชัย ครูไกรสร ครูสุทธิเกียรติ ครูอภิญญา ครูโอภาส

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นายโอภาส  ชาญนอก

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาววิภาภรณ ์ ฉาดเส็น

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวสุภาพร  ยุบลโชติ

จ านวน   ……39... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

จ22201 ค22101 อ22201 ส22101 อ22101

ครูไกรสร ครูสุภาพร Mr.B ครูภาสชัย ครูศิริรัตน์

จ22201 ท22101 พ22101 อ22101 ค22101 อ22201 ส22205

ครูไกรสร ครูเทียน ครูสุทธิเกียรติ ครูศิริรัตน์ ครูสุภาพร Mr.B ครูโอภาส

ง22101 ค22201 พ22101 ท22101 I20201 ศ22103 ส22101 ง22103

ครูพิริยา,ครูดนภุทัร ครูศิริพร ครูเจษฎากร,ครูปรีดา ครูเทียน ครูดนุภัทร ครูอิทธิเดชน์ ครูภาสชัย ครูปาลญา

ก22901 ส22101 ศ22106 ว22101 ท22101 ค22201 อ22101

ครูรมย์วรินทร์ ครูภาสชัย ครูณิชชา ครูอภิญญา ครูเทียน ครูศิริพร ครูศิริรัตน์

ส22205 I20204 ค22101 ส22103

ครูโอภาส ครูดนุภัทร ครูสุภาพร ครูภาสชัย

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

ครูอภิญญา

อังคาร ประชุมระดับ

พธุ

พฤหสั ลูกเสือ

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../..4... (ห้อง B311)
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เพิ่มเวลารู้

ศุกร์
ว20204

ชุมนุม เพิ่มเวลารู้
ครูอภิญญา

เพิ่มเวลารู้
ครูอภิญญา

อังคาร ประชุมระดับ

พธุ
ว20204

ครูอภิญญา,ครูธีร์วรา

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../..3... (ห้อง B310)

จันทร์
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ว22101

พฤหสั ลูกเสือ

ศุกร์ ชุมนุม เพิ่มเวลารู้



ครทูี่ปรกึษา 1. นางปรดีา  จุลปาน

ครทูี่ปรกึษา 2. นายณฐัปพัฒน์  ธิรามนตร์

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวธีรว์รา  ชื่นธีรพงศ์

จ านวน   ……39... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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 ส22101 ค22201 ศ22106 ท22101 ค22101 ส22205

ครูรมย์วรินทร์ ครูภาสชัย ครูศืริพร ครูณิชชา ครูเทียน/ครูวภิาภรณ์ ครูจินรีย์ ครูโอภาส

ว20204 ว20204 ท22101 จ22201 ค22201 ส22103 ง22103

ครูอภิญญา ครูอภิญญา ครูเทียน/ครูวภิารณ์ ครูไกรสร ครูศิริพร ครูภาสชัย ครูปาลญา

อ22201 พ222101 อ22101 พ22101 ศ22103 I20201 ค22101 ส22101

Mr.B ครูเจษฎากร/ครูปรีดา ครูณัฐปพฒัน์/ครูจารุวรรณ ครูสุทธิเกียรติ ครูอิทธิเดชน์ ครูหทัยทิพย์ ครูจินรีย์ ครูภาสชัย

ส22101 ท22101 อ22101 ส22205 I20201

ครูภาสชัย ครูเทียน/ครูวภิาภรณ์ ครูณัฐปพฒัน์/ครูจารุวรรณ ครูโอภาส ครูหทัยทิพย์

อ22101 จ22201 ว22101 ค22101 ง22104 อ22201

ครูณัฐปพฒัน์/ครูจารุวรรณ ครูไกรสร ครูธีร์วรา ครูจินรีย์ ครูนงลักษณ์/ครูหทัยทิพย์ Mr.B

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครูที่ปรึกษา 1.  ว่าที่ร.ตภาสชัย แถบก าปัง
ครูที่ปรึกษา 2.  ว่าที่ร.ต.หญิงรมย์วรินทร์ ตรีทัศน์
ครูที่ปรึกษา 3.  นางสาวศิริพร  วิเศษรัตน์
ครูที่ปรึกษา 4.  นายดนุภัทร หงษา

จ านวน   ……37... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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 อ22101 ส22205 ท22101 ส22101

ครูนงลักษณ์/ครูหทัยทิพย์ ครูณัฐปพฒัน์/ครูมณีนุช ครูโอภาส ครูเทียน/ครูวภิาภรณ์ ครูภาสชัย

I20201 ส22205 ค22101 ศ22103 ส22103

ครูประทิ่น ครูโอภาส ครูสุภาพร ครูอิทธิเดชน์ ครูภาสชัย

ง22103 ส22101 ว22101 I20201 แนะแนว ค22101 พ22101

ครูปาลญา ครูภาสชัย ครูสมถวิล ครูประทิ่น ครูรมย์วรินทร์ ครูสุภาพร ครูสุทธิเกียรติ

จ22201 ท22101 อ22101 อ22201 ศ22106 ส22101

ครูไกรสร ครูเทียน/ครูวภิาภรณ์ ครูณัฐปพฒัน์/ครูมณีนุช Mr.B/ครูสุพร ครูณิชชา ครูภาสชัย

จ22201 ท22101 อ22101 ค22101 อ22201 พ222101

ครูไกรสร ครูเทียน/ครูวภิาภรณ์ ครูณัฐปพฒัน์/ครูมณีนุช ครูสุภาพร ครูสุพร/ครูจิรกติต์ิ ครูเจษฎากร/ครูปรีดา

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

พธุ เพิ่มเวลารู้

พฤหสั ลูกเสอื เพิ่มเวลารู้

ศุกร์ ชุมนุม เพิ่มเวลารู้

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../...6.. (ห้อง B313)

จันทร์
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ว22101
เพิ่มเวลารู้

ครูสมถวิล

อังคาร เลือกศักยภาพ ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../..5... (ห้อง B312)
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เพิ่มเวลารู้

อังคาร ประชุมระดับ

พธุ

พฤหสั
ว22101

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ลูกเสอื
ครูธีร์วรา



ครทูี่ปรกึษา 1. นางเทยีน  หมวดไธสงค์

ครทูี่ปรกึษา 2. นายสุทธิเกียรติ  บญุยืนยง

ครทูี่ปรกึษา 3. นายอิทธิเดชน์  เก้านพรตัน์

จ านวน   …37…... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

ศ22103 จ22201 แนะแนว พ22101 ค22101 อ22201 ง22104

ครูอิทธิเดชน์ ครูไกรสร ครูรมย์วรินทร์ ครูสุทธิเกียรติ ครูจินรีย์ ครูสุพร/ครูจิรกิตต์ิ ครูนงลักษณ์/ครูหทัยทิพย์

ค22101 I20201 ท22101

ครูจินรีย์ ครูปิยปราชญ์ ครูเทียน

จ22201 ส22205 อ22101 ว22101 ส22101 ค22101 ท22101

ครูไกรสร ครูโอภาส ครูศิริรัตน์ ครูธีร์วรา ครูน าชัย ครูจินรีย์ ครูเทียน

อ22101 ส22101 พ22101 ศ22106 ส22205 I20201

ครูศิริรัตน์ ครูน าชัย ครูเจษฎากร/ครูปรีดา ครูณิชชา ครูโอภาส ครูปิยปราชญ์

อ22201 ง22103 ส22101 อ22101 ส22103 ท22101

Mr.B/ครูสุพร ครูปาลญา ครูน าชัย ครูศิริรัตน์ ครูภาสชัย ครูเทียน

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นายน าชัย  นนทค์ าภา

ครทูี่ปรกึษา 2. นางหทยัทพิย์  ศรตุิสุต

ครทูี่ปรกึษา 3. นายณฐัวุฒิ  มังกรก่ิง

จ านวน   ……38... คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.10 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

I20201 ศ22103 ส22101 ส22103 ค22101 ส22205 พ22101

ครูปิยปราชญ์ ครูอิทธิเดชน์ ครูน าชัย ครูภาสชัย ครูสุภาพร ครูโอภาส ครูสุทธิเกียรติ

ค22101 จ22101 ส22101 ว22101 ว22101

ครูสุภาพร ครูไกรสร ครูน าชัย ครูอภิญญา ครูอภิญญา

แนะแนว อ22101 ส22205 I20201 ค22101 ท22101 ง22104

ครูรมย์วรินทร์ ครูศิริรัตน์ ครูโอภาส ครูปิยปราชญ์ ครูสุภาพร ครูวิภาภรณ์ ครูนงลักษณ์/ครูหทัยทิพย์

ท22101 อ22201 ว22101 ส22101 จ22201 อ22101

ครูวิภาภรณ์ ครูสุพร/ครูจิรกิตต์ิ ครูอภิญญา ครูน าชัย ครูไกรสร ครูศิริรัตน์

พ22101 อ22201 ง22103 ศ22106 อ22101 ท22101

ครูเจษฎากร/ครูปรีดา Mr.B/ครูสุพร ครูปาลญา ครูณิชชา ครูศิริรัตน์ ครูวิภาภรณ์

ลงชื่อ .............................................. หวัหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (วา่ที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบก าปงั)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

พธุ เพิ่มเวลารู้

พฤหสั ลูกเสือ เพิ่มเวลารู้

ศุกร์ ชุมนุม เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../...8.. (ห้อง B315)
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เพิ่มเวลารู้

อังคาร เลือกศักยภาพ ประชุมระดับ

พธุ

พฤหสั ลูกเสือ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ..2../...7.. (ห้อง B314)

จันทร์
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เพิ่มเวลารู้

อังคาร
ว22101

เลือกศักยภาพ ประชุมระดับ
ครูธีร์วรา




