
ครทูี่ปรกึษา 1. นางนรศิรา  มาลาธร

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวบษุยมาศ  โชติกประคัลภ์

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

พ23101 ง23104 อ23101 ส23101 ค23101 จ23201

ครูปรีดา ครูประทิ่น/ครูปยิปราชญ์ ครูนริศรา ครูญาณิกา ครูภัทรา ครูเอมอร

ท23101 ศ23104 IS พ23101 ค23101 ง23106 ส23101 ประชุมระดับ

ครูวีราวรรณ ครูณพล+ครูอวรุิทธิ์ ครูปุณณมา ครูกฤษณะ(พละ) ครูภัทรา ครูคณิต ครูญาณิกา

ศ23103 อ23210 ค23101 ส23103 ท23101 ส23212 ลูกเสือ อ23101

ครูภัทรริญญา Mr.C/ครูนริศรา ครูภัทรา ครูญาณิกา ครูวีราวรรณ ครูจักรกฤษ ครูนริศรา

จ23201 ก23901 ท23101 ค23203 ส23212 ว23101 ค23201 อ23101

ครูเอมอร ครูรมย์วรินทร์ ครูวีราวรรณ ครูบุษยมาศ ครูจักรกฤษ ครูปัทมาพร ครูภัทรา ครูนริศรา

อ23210 ค23201 ส23101 ค23203

Mr.C/ครูนริศรา ครูภัทรา ครูญาณิกา ครูบุษยมาศ

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวปทัมาพร พันธุ์ชัย

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวภทัรา กุระอ่ิม

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

ส23101 พ23101 ส23103 ง23106 ท23101 ค23101

ครูลลิตา ครูปรีดา ครูญาณิกา ครูคณิต ครูวีราวรรณ ครูภัทรา

ค23203 ส23212 พ23101 IS อ23101 ค23101 ส23101 ประชุมระดับ

ครูบุษยมาศ ครูจักรกฤษ ครูกฤษณะ(พละ) ครูปุณณมา ครูนริศรา ครูภัทรา ครูลลิตา

อ23210 ค23201 ส23212 จ23201 ลูกเสือ ศ23104

Mr.C/ครูนริศรา ครูภัทรา ครูจักรกฤษ ครูเอมอร ครูณพล+ครูอวรุิทธิ์

อ23101 ท23101 ก23901 ส23101 ศ23103 ค23101 ว23101 จ23201

ครูนริศรา ครูวีราวรรณ ครูรมย์วรินทร์ ครูลลิตา ครูภัทรริญญา ครูภัทรา ครูปัทมาพร ครูเอมอร

ค23203 อ23210 ค23201 ท23101 อ23101 ง23104

ครูบุษยมาศ Mr.C/ครูนริศรา ครูภัทรา ครูวีราวรรณ ครูนริศรา ครูประทิ่น+ครูปยิปราชญ์

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

ว23101

ครูปัทมาพร

ชุมนุม
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ว20203

ครูอรรถพล

อังคาร

ชุมนุม
ครูอรรถพล

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/2 (ห้อง B806)

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/1 (ห้อง B805)

จันทร์
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ว23101

ครูปัทมาพร

อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์
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ครทูี่ปรกึษา 1. นางภทัรลภา  ไทยสมัคร

ครทูี่ปรกึษา 2. ว่าที่รอ้ยตรณีพล  ด ารงธนชัย

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

ค23201 พ23101 ศ23103 ส23212 พ23101 อ23101

ครูภัทรา ครูกฤษณะ(พละ) ครูภัทรริญญา ครูจักรกฤษ ครูปรีดา ครูธีระวัฒน์

อ23101 ส23101 ท23101 ค23101 จ23201 ศ23104 ว23101 ประชุมระดับ

ครูธีระวัฒน์ ครูสุปรียา ครูภัทรลภา ครูสุวรรณีย์ ครูเอมอร ครูณพล/ครูอวรุิทธิ์ ครูปัทมาพร

ค23101 ส23101 ส23103 ท23101 จ23201 IS ลูกเสือ

ครูสุวรรณีย์ ครูสุปรียา ครูญาณิกา ครูภัทรลภา ครูเอมอร ครูปุณณมา

อ23101 ค23201 ส23212 ง23104 ก23901 ท23101 อ23210

ครูธีระวัฒน์ ครูภัทรา ครูจักรกฤษ ครูประทิ่น/ครูปยิปราชญ์ ครูรมย์วรินทร์ ครูภัทรลภา Mr.C

ส23101 ง23106 ค23101 อ23210

ครูสุปรียา ครูคณิต ครูสุวรรณีย์ Mr.C

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวลลิตา  งามเพรดิพริง้

ครทูี่ปรกึษา 2. นายธีระวัฒน์  กองเกิด

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

อ23101 ส23101 พ23101 จ23201 ค23101 พ23101 ท23101 IS

ครูธีระวัฒน์ ครูลลิตา ครูกฤษณะ(พละ) ครูเอมอร ครูสุวรรณีย์ ครูปรีดา ครูภัทรลภา ครูปุณณมา

อ23210 ง23106 ง23104 ส23101 ค23101 ประชมระดับ

Mr.C ครูคณิต ครูประทิ่น/ครูปยิปราชญ์ ครูลลิตา ครูสุวรรณีย์

ค23201 ศ23104 ท23101 ศ23103 ว23101 ส23101 ลูกเสือ

ครูภัทรา ครูณพล+ครูอวรุิทธิ์ ครูภัทรลภา ครูภัทรริญญา ครูบังอร ครูลลิตา

ส23103 ส23212 อ23101 ค23101 ท23101

ครูญาณิกา ครูจักรกฤษ ครูธีระวัฒน์ ครูสุวรรณีย์ ครูภัทรลภา

จ23201 ก23901 ส23212 อ23101 อ23210 ค23201

ครูเอมอร ครูศรัณย์ ครูจักรกฤษ ครูธีระวัฒน์ Mr.C ครูภัทรา

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/3 (ห้อง B404)

พธุ

พฤหสั
ว20203

ครูปกรณ์

ศุกร์ ชุมนุม

ว23101
ชุมนุม

ครูปัทมาพร

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/4 (ห้อง B405)
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ครูบังอร

L

u

n

c

h

L

u

n

c

h

จันทร์
H

o

m

e

R

o

o

m
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ครูปกรณ์

อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์



ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวสุวรรณยี์  บญุบชูาไชย

ครทูี่ปรกึษา 2. นายปยิปราชญ ์ โชติวรเชษฏฐ์

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวปณุณมา บญุเบญญา

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

ค23101 ส23101 จ23201 ท23101 IS ก23901

ครูสุวรรณีย์ ครูสุปรียา ครูเอมอร ครูภัทรลภา ครูปุณณมา ครูอภิรติต์

ส23212 อ23210 ค23101 ท23101 ว23101 จ23201 พ23101

ครูจักรกฤษ Mr.C ครูสุวรรณีย์ ครูภัทรลภา ครูบังอร ครูเอมอร ครูกฤษณะ(พละ)

ส23212 ศ23103 ง23105 อ23101 ส23101 ค23201

ครูจักรกฤษ ครูภัทรริญญา ครูประทิ่น,ครูปยิปราชญ์ ครูฉัตรแก้ว ครูสุปรียา ครูภัทรา

ง23106 ส23103 ศ23106 อ23101 ค23101

ครูคณิต ครูญาณิกา ครูปวิชญา ครูฉัตรแก้ว ครูสุวรรณีย์

ท23101 พ23101 อ23210 ค23201 อ23101 ส23101

ครูภัทรลภา ครูปรีดา Mr.C ครูภัทรา ครูฉัตรแก้ว ครูสุปรียา

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางประทิ่น  ปานทอง

ครทูี่ปรกึษา 2. นายคณติ  ชนกศรธีรกีรติ

ครทูี่ปรกึษา 3.นายปกรณ ์ ไตรโชคกุล

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

ส23212 อ23101 ท23101 ค23201 จ23201

ครูจักรกฤษ ครูธีระวัฒน์ ครูภัทรลภา ครูภัทรา ครูเอมอร

ส23101 พ23101 ค23201 ง23106 ส23212 ท23101 ศ23106

ครูลลิตา ครูปรีดา ครูภัทรา ครูคณิต ครูจักรกฤษ ครูภัทรลภา ครูปวิชญา

IS ง23105 ท23101 ศ23103

ครูปุณณมา ครูประทิ่น,ครูปยิปราชญ์ ครูภัทรลภา ครูภัทรริญญา

ค23201 พ23101 ส23101 อ23101 ส23103 อ23210

ครูภัทรา ครูกฤษณะ(พละ) ครูลลิตา ครูธีระวัฒน์ ครูญาณิกา Mr.C

ส23101 ก23901 อ23101 จ23201 ว23101 อ23210

ครูลลิตา ครูอภิรติต์ ครูธีระวัฒน์ ครูเอมอร ครูบังอร,ครูปกรณ์ ครูกณัฑ์ณัทณัฐ , ครูจริกติต์ิ

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้

ชุมนุม

ประชุมระดับ

พธุ
ว23101

ลูกเสือ
ครูบังอร, ครูปกรณ์

พฤหสั

ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/6 (ห้อง B407)
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เพิ่มเติม

ตามศักยภาพ

อังคาร

ศุกร์

ประชุมระดับ

พธุ ลูกเสือ

พฤหสั
ว20203

ครูปกรณ์

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/5 (ห้อง B406)

จันทร์
H

o

m

e

R

o

o

m

L

u

n

c

h

ว23101

ครูบังอร
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ศุกร์ เพิ่มเวลารู้



ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวบงัอร  กรรเจียก

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวญาณกิา  คงเกลี้ยง

ครทูี่ปรกึษา 3. นายกฤษณะ  สุขวดี

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

จ23201 ส23212 ศ23103 ส23103 อ23101

ครูเอมอร ครูจักรกฤษ ครูภัทรริญญา ครูญาณิกา ครูฉัตรแก้ว

อ23210 ก23901 ง23106 ง23105 ท23101 ส23101 ว23101

ครูกณัฑ์ณัทณัฐ , ครูจริกติต์ิ ครูรมย์วรินทร์ ครูคณิต ครูประทิ่น,ครูปยิปราชญ์ ครูภัทรลภา ครูญาณิกา ครูบังอร

ท23101 ส23212 อ23210 ค23101 อ23101 ส23101

ครูภัทรลภา ครูจักรกฤษ Mr.C ครูสุวรรณีย์ ครูฉัตรแก้ว ครูญาณิกา

พ23101 จ23201 ค23101 IS อ23101 ศ23106

ครูกฤษณะ(พละ) ครูเอมอร ครูสุวรรณีย์ ครูปุณณมา ครูฉัตรแก้ว ครูปวิชญา

ค23101 ท23101 พ23101 ส23101

ครูสุวรรณีย์ ครูภัทรลภา ครูปรีดา ครูญาณิกา

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นายจิรกิตติ์  ชัยศรี

ครทูี่ปรกึษา 2. นายจักรกฤษ  เทพประเสรฐิ

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวภทัรรญิญา พรมผอง

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

อ23101 ค23101 ว23101 ศ23106 ส23212

ครูนริศรา ครูสุวรรณีย์ ครูบังอร ครูปวิชญา ครูจักรกฤษ

ส23103 ส23101 ศ23103 อ23210 อ23210 ค23101 ท23101

ครูญาณิกา ครูลลิตา ครูภัทรริญญา Mr.C ครูกณัฑ์ณัทณัฐ , ครูจริกติต์ิ ครูสุวรรณีย์ ครูบังอร

ง23105 ค23101 ท23101 อ23101 ส23101 ง23106

ครูประทิ่น/ครูปยิปราชญ์ ครูสุวรรณีย์ ครูบังอร ครูนริศรา ครูลลิตา ครูคณิต

ก23901 พ23101 พ23101 จ23201

ครูศรัณย์ ครูปรีดา ครูกฤษณะ(พละ) ครูเอมอร

ส23212 จ23201 IS ส23101 ท23101 อ23101

ครูจักรกฤษ ครูเอมอร ครูปุณณมา ครูลลิตา ครูบังอร ครูนริศรา

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

        (นางสาวบงัอร  กรรเจียก)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

เพิ่มเวลารู้

ประชุมระดับ

ประชุมระดับ

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/8 (ห้อง B403)
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เพิ่มเติม

ตามศักยภาพ

อังคาร

ศุกร์ ชุมนุม

เพิ่มเวลารู้

เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3/7 (ห้อง B408)
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เพิ่มเติม

ตามศักยภาพ

อังคาร

เพิ่มเวลารู้

พธุ ลูกเสือ

พฤหสั

ศุกร์
ว23101

ชุมนุม
ครูบังอร

พธุ ลูกเสือ

พฤหสั
ว23101

ครูบังอร




