
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวปานทิพย  ยิ้มปรางค

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวไพฑูรย  กุมภาพันธ

จํานวน  41  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ค31207 อ31101 ค31205 คอมพิวเตอรSMP ว31243 ท31101

ครูขนิศภัธน ครูอัญชลี ครปูานทิพย ครูคณิต ครูนิภากรณ ครูจิราพร

ส31101 อ31101 พ31101 ค31207 เขียนโปรแกรม ค31207 (ท31101) อ31211

ครูอนุวัตร ครูอัญชลี
ครูเจษฎากร 

ครูปรีดา
ครูขนิศภัธน ครูคณิต ครูขนิศภัธน ครูจิราพร ครูอัญชลี

ค31205 อ31209 ค31103 ง31249 ส31203 ประชุมระดับ (ว31243) อ31211

ครูปานทิพย Mr.D ครูขนิศภัธน ครูอุทุมพร ครูจารุพงศ ม.4 ครูนิภากรณ ครูอัญชลี

ศ31103 ค31103 ส31101 อ31209 ว31223 ก31901 (ค31205)

ครูชูชาติ ครขูนิศภัธน ครูอนุวัตร Mr.D ครูจริญญา ครูวิภาพรรณ ครูปานทิพย

ท31101 ส31203 ค31207 พ31101(พละ) คอมพิวเตอรSMP (คอมพิวเตอรSMP)

ครูจิราพร ครูจารพุงศ ครูขนิศภัธน ครกูฤษดา ครูคณติ ครูคณติ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นายกิตตคุิณ  วรวิทยกิจ

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาววิภาพรรณ แสงภักดี

จํานวน   41  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31101 ค31207 คอมพิวเตอรSMP ศ31103 ส31101

ครูอัญชลี ครูขนิศภัธน ครูคณิต ครูชูชาติ ครูอนุวัตร

อ31101 ค31205 ส31101 พ31101 ค31207 พ31101(พละ) คอมพิวเตอรSMP

ครูอัญชลี ครูปานทิพย ครูอนุวัตร
      ครูเจษฎากร 

     ครูปรีดา ครูขนิศภัธน ครูกฤษดา ครูคณติ

อ31209 ค31103 ว31243 ส31203 ท31101 ประชุมระดับ (ส31101)

Mr.D ครูขนิศภัธน
   ครูนิภากรณ  

ครูกิตติคณุ ครูจารุพงศ ครูจิราพร ม.4 ครูอนุวัตร

ว31223 ส31203 ค31103 ก31901 ค31205 ง31249 (คอมพิวเตอรSMP) อ31211

ครูจริญญา ครูจารุพงศ ครูขนิศภัธน ครูวิภาพรรณ ครูปานทิพย ครูอุทุมพร ครูคณิต ครูอัญชลี

อ31209 ท31101 เขียนโปรแกรม (ศ31103) อ31211

Mr.D ครูจิราพร ครูพงษธร ครชููชาติ ครูอัญชลี

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 (หอง B808)

จันทร
H
o
m
e
R
o
o
m

ว31203

L
u
n
c
h

ครูศาทร

อังคาร

ว31243

ครูนิภากรณ/ครูกิตติคุณ

ศุกร
ค31207 ว31203

ชุมนุม
ครูขนิศภัธน ครูศาทร

ว31223

ครูจริญญา

พุธ
ว30229

ครูไพฑูรย/ครูกิตติคุณ

พฤหัส

ว31223

ครูจริญญา

พุธ

พฤหัส
ว31203

ครูวันเสาร

ว30229

ครูไพฑูรย/ครูกิตติคุณ

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 (หอง B807)

จันทร
H
o
m
e
R
o
o
m

ว31203

L
u
n
c
h

ครูวันเสาร

อังคาร

ศุกร
ว31243

ชุมนุม
ครูนิภากรณ/ครูกิตติคุณ



ครูที่ปรึกษา 1. นายสุนทร  พวงเขียว

ครูที่ปรึกษา 2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข

จํานวน  37  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

เขียนโปรแกรม พ31101 ค31103 ส31101 อ31101

ครูคณิต ครูเจษฎากร ครูสุนทร ครูนพดล ครูณัฐชา

ว31221 ศ31103 ค31207 ท31101 พ31101(พละ) ส31203 (อ31101)

ครูไพฑูรย ครูชูชาติ ครูสุนทร ครูพรรณี ครูกฤษฎา ครูจารพุงศ ครูณัฐชา

ว31241 อ31209 ง31249 ค31207 อ31101 ประชุมระดับ (ค31103)

ครูนิภากรณ Mr.D ครูอุทุมพร ครูสุนทร ครูณัฐชา ม.4 ครูสุนทร

ก31901 ท31101 (ส31101)

ครูวิภาพรรณ ครูพรรณี ครูนพดล

ค31103 ส31101 ส31203 อ31209

ครูสุนทร ครูนพดล ครูจารุพงศ Mr.D

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวรัญชนา  รังกาแกม

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวนันธิยา  ดวงนอย

จํานวน   37  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ค31207 ส31203 ท31101 พ31101 พ31101(พละ)

ครูนันธิยา ครูปุณณมา ครูรัญชนา ครูเจษฎากร ครูกฤษดา

อ31101 ส31101 อ31209 ค31207 ส31203 ก31901 (พ31101)

ครูมนัสสุดา ครูนุชนาถ Mr.D ครูนันธิยา ครูปุณณมา ครูวิภาพรรณ ครูกฤษดา

ท31101 ว31241 เขียนโปรแกรม ประชุมระดับ (พ31101)

ครูรัญชนา ครูนิภากรณ ครูพงษธร ม.4 ครูเจษฎากร

ง31249 ค31103 อ31209 ว31221 (ท31101)
ครูอุทุมพร/ครู

นุชนาถ
ครูนันธิยา Mr.D

ครูจริญญา/ครู

ไพฑูรย ครูรัญชนา

อ31101 ค31103 ส31101 ศ31103

ครูมนัสสุดา ครูนันธิยา ครูนุชนาถ ครูชูชาติ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ชุมนุม
ครูจริญญา/ครูไพฑูรย

พุธ
ค31207 ว31201

ครูนันธิยา ครูอนงรัตน

พฤหัส เลือกศักยภาพ
ว30230

ครูไพลิน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 (หอง B410)

จันทร
H
o
m
e
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o
o
m

ว31201

L
u
n
c
h

ครูอนงรัตน

อังคาร
ว31241

ครูนิภากรณ

ศุกร
ว31221

ชุมนุม
ครูนิภากรณ

พุธ
ว30230

ครูสุธิมา/ครูศาทร

พฤหัส เลือกศักยภาพ
ว31201

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 (หอง B409)

จันทร
H
o
m
e
R
o
o
m

ว31221

L
u
n
c
h

ครูไพฑูรย

อังคาร
ว31201

ครูสันติราช

ค31207

ครูสันติราช ครูสุนทร

ศุกร
ว31241



ครูที่ปรึกษา 1. นางอนงครัตน  แกวบํารุง

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวมนัสสุดา  คบทองหลาง

จํานวน   37  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31101 ค31207 ส31203 ก31901 ส31101

ครูมนัสสุดา ครูธนวัฒน ครูชมพู ครูวิภาพรรณ ครูนุชนาถ

ค31207 ว31221 ท31101 อ31209 เขียนโปรแกรม ส31101 (ก31901)

ครูธนวัฒน ครูไพฑูรย ครูรญัชนา Mr.C ครูพงษธร ครูนุชนาถ ครูวิภาพรรณ

อ31209 ศ31103 พ31101(พละ)ประชุมระดับ (ส31203)

ครูณัฐชา ครูชูชาติ ครกูฤษดา ม.4 ครูชมพู

ง31249 ค31103 ว31221 พ31101 ท31101 (ส31101)

ครูอุทุมพร ครูธนวัฒน ครูไพฑูรย ครูเจษฎากร ครรัูญชนา ครูนุชนาถ

ค31103 อ31101 ส31203 ว31241

ครูธนวัฒน ครูมนัสสุดา ครูชมพู ครกูิตติคุณ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นายชูชาติ  สมัย

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวสุธิมา  สรอยสิงห

จํานวน  37  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ค31207 ท31101 ส31203 ว31221 ส31101

ครูอรทัย ครูจิราพร ครูปุณณมา ครกูิตติคุณ ครนูพดล

ก31901 อ31101 อ31209 ว31221 (ส31101)

ครูวิภาพรรณ ครูมนัสสุดา Mr.C ครูไพฑูรย ครูนพดล

พ31101(พละ) อ31209 ค31207 ท31101 ศ31103 ประชุมระดับ (ว31201)

ครูกฤษดา ครูณัฐชา ครูอรทัย ครูจิราพร ครูชูชาติ ม.4 ครูอนงรัตน

ส31203 ค31103 เขียนโปรแกรม อ31101 (ว31201)

ครูปุณณมา ครอูรทัย ครูคณิต ครูมนัสสุดา ครูอนงรัตน

ง31249 ค31103 พ31101 ส31101

ครูอุทุมพร ครูอรทัย ครูเจษฎากร ครูนพดล

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ชุมนุม
ครูไพฑูรย

ชุมนุม
ครูวันเสาร

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 (หอง B502)

จันทร
H
o
m
e
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ว31201

ครูอนงรัตน

อังคาร

พฤหัส เลือกศักยภาพ
ว31221

ครูกิตติคุณ

ศุกร
ว31221

ค31207 ว30231

ครูอรทัย ครูสุธิมา

พุธ
ว31201

ครูอนงรัตน

ค31207

ครูวันเสาร ครูธนวัฒน

พฤหัส เลือกศักยภาพ

ศุกร
ว31201

จันทร
H
o
m
e
R
o
o
m

ว30230

L
u
n
c
h

ครูสันติราช

อังคาร
ว31241

ครูกิตติคุณ

พุธ
ว31201

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 (หอง B501)



ครูที่ปรึกษา 1. นางกัณฑณัทณัฐ  สังขสัญญา เราวซ

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวจริญญา  เดือนแจงรัมย

จํานวน  37 คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ส31101 อ31101 ว31221

ครูจารุพงศ
ครูกัณฑณทัณัฐ/

ครูมณีนุช ครูจริญญา

ส31203 พ31101 อ31209 ท31101 ศ31103 ค31207 (ค31207)

ครูจารุพงศ ครูเจษฎากร Mr.D ครูรัญชนา ครูชูชาติ ครูธนวัฒน ครูธนวัฒน

ง31249 ค31207 อ31101 พ31101(พละ) ก31901 ประชุมระดับ (ค31207)
ครูอุทุมพร/  

ครูนุชนาถ
ครูธนวัฒน

ครูกัณฑณทัณัฐ/

ครูมณีนุช ครูกฤษดา ครูวิภาพรรณ ม.4 ครูธนวัฒน

ค31103 เขียนโปรแกรม ส31101 อ31209 (ว31221)

ครูธนวัฒน ครูคณิต ครจูารุพงศ Mr.D ครูจริญญา

ท31101 ค31103 ว31241 ส31203

ครูรัญชนา ครูธนวัฒน ครูกิตติคณุ ครูจารุพงศ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทร

ครูที่ปรึกษา 2. นายธีระวีร  บัวหลวง ศุภพชิญพงษ

ครูที่ปรึกษา 3.  นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ

จํานวน  36  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31101 อ31209 ท31101 ง31249 ค31207 ส31101

ครูมนัสสุดา Mr.C ครูจิราพร
 ครูอุทุมพร

,ครูนุชนาถ
ครูอรทัย ครูอนุวัตร

อ31209 เขียนโปรแกรม อ31211 ท31101 อ31201 ค31207 (ค31207)

ครูณัฐชา ครูพงษธร ครูธีระวัฒน ครูจิราพร
   ครูสุพร,    

ครูจิรกิตต
ครูอรทัย ครูอรทัย

ส30205 ท31201 อ31201 อ31211 ส31203 ประชุมระดับ

ครูนุชนาถ ครธูีระวีร
   ครูสุพร,    

ครูจิรกิตต
ครูธีระวัฒน ครปูุณณมา ม.4

ศ31104 ส31101 ส30205 ส31203 อ31101 ค31103 (ส31101)
     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูอนุวัตร ครูนุชนาถ ครูปุณณมา ครูมนัสสุดา ครูอรทัย ครูอนุวัตร

ค31103 ง31101 ท31201 แนะแนว พ31205 ส30205

ครูอรทัย
      ครูดวงใจ,    

 ครูกัญญาพัชร ครูธีระวีร
  ครูศรัณย,  

 ครูวิภาพรรณ

ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ ครูนุชนาถ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

วิชาเลือกตามศักยภาพ

ค31207

ครูอรทัย

ว30110

ครูสมถวิล

ชุมนุม
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ศุกร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

พุธ
ว31221

ครูจริญญา

พฤหัส เลือกศักยภาพ
ว31201

ครูสุธิมา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 (หอง B504)

ครูธนวัฒน

อังคาร
ว31201

ครูสุธิมา

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 (หอง B503)

จันทร
H
o
m
e
R
o
o
m

ว31241

L
u
n
c
h

ค31207

ครูกิตติคุณ

ศุกร
ว30230

ชุมนุม
ครูอนงรัตน



ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวนุชนาถ  นุชมี

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวเสาวลักษณ ตองรักชาติ

จํานวน 36  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31209 ส30205 ง31249 ค31207 อ31201 ส31203

Mr.C ครูสรนันท
ครูอุทุมพร

,ครูนุชนาถ
ครูนันธิยา

   ครูสุพร,    

ครูจิรกิตต
ครูชมพู

ท31201 ส30205 อ31209 เขียนโปรแกรม (อ31201)

ครูธีระวีร ครสูรนันท ครูณฐัชา ครูพงษธร
   ครูสุพร,    

ครูจิรกิตต

ค31207 ท31101 ส31203 อ31201 อ31101 ประชุม

ครูนันธิยา ครูรัญชนา ครชูมพู
   ครูสุพร,    

ครูจิรกิตต

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ระดับ

ส31101 พ31205 แนะแนว อ31101 ค31103 อ31211 ท31201 ส30205 (ส31203)

ครูนุชนาถ
ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ
ครูวิภาพรรณ

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ครูนันธิยา ครูธีระวัฒน ครธูีระวีร ครูสรนันท ครูชมพู

ค31103 ส30205 ศ31104 ท31101 อ31211 ง31101

ครูนันธิยา ครูนุชนาถ
     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูรัญชนา ครูธีระวัฒน
      ครูดวงใจ,    

 ครูกัญญาพัชร

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นางนพดล  ยอดประเสริฐ

ครูที่ปรึกษา 2. นายธนวัฒน  พรามนาค

จํานวน  36  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ศ31104 ค31207 ค31207 ส30205 อ31211 อ31209
     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูธนวัฒน ครูธนวัฒน ครูนุชนาถ ครูธีระวัฒน Mr.D

ค31207 พ31205 ท31101 ส31101 (อ31209)

ครูธนวัฒน
ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ ครูจิราพร ครูนพดล Mr.D

ค31207 ส31101 อ31211 ท31101 ท31201 แนะแนว ส30205 ประชุมระดับ

ครูธนวัฒน ครูนพดล ครูธีระวัฒน ครูจิราพร ครูธีระวีร ครูวิภาพรรณ ครูนุชนาถ ม.4

ค31103 ง31101 ส31203 อ31101 อ31201 ส30205 ง31249 ท31201 (อ31211)

ครูธนวัฒน
      ครูดวงใจ,    

 ครูกัญญาพัชร ครูปุณณมา ครณัูฐชา
ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ครูนุชนาถ
ครูอุทุมพร

,ครูนุชนาถ
ครูธีระวีร ครธูีระวัฒน

ค31103 อ31209 อ31201 เขียนโปรแกรม อ31101 ส31203

ครูธนวัฒน Mr.D
ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ครูพงษธร ครูณฐัชา ครูปุณณมา

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 (หอง B506)

วิชาเลือกตามศักยภาพ

ชุมนุม

ชุมนุม

L
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n
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h

ค31207

ครูนันธิยา

ว30110

ครูจันทิมา

ว30110

ครูสมถวิล

H
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ศุกร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร

L
u
n
c
h

วิชาเลือกตามศักยภาพ

จันทร

อังคาร

พุธ

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9 (หอง B505)

พฤหัส



ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวจันทรตรี  เศรษฐาวิวัฒน

ครูที่ปรึกษา 2. นางอรทัย ธิรามนตร

ครูที่ปรึกษา 3. นายสรนันท  เวียงคํา

จํานวน   38  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31209
      ฝ31201    

 ญ31201 อ31201 อ31101 ท31201 ส30205 อ31209

ครูณัฐชา
ครูจิรัฏฐ,ครูจันทร

เพ็ญ /ครูอรทัย

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ครูมนัสสุดา ครูธีระวีร ครูสรนันท Mr.C

ค31103 ส31101 พ31205
      ฝ31201    

 ญ31201 อ31101 ง31249 (ส30205)

   ครูนันธิยา ครูนพดล
ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ

ครูจิรัฏฐ,ครูจันทร

เพ็ญ /ครูอรทัย ครูมนัสสุดา ครูอุทุมพร ครูสรนันท

ส31203 เขียนโปรแกรม ส30205 ท31201 ส31101 ประชุมระดับ (อ31209)

ครูจารุพงศ ครูพงษธร ครูสรนันท ครูธีระวีร ครนูพดล ม.4 Mr.C

ท31101 ง31101 ศ31104 ส31203 (ท31201)

ครูรัญชนา
      ครูดวงใจ,    

 ครูกัญญาพัชร

     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูจารุพงศ ครูธีระวีร

แนะแนว อ31201 ค31103 ส30205 ท31101
    ครูศรัณย,    

 ครวูภิาพรรณ

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช    ครูนันธิยา ครูสรนันท ครูรัญชนา

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นายไกรสร ฝนเฟย

ครูที่ปรึกษา 2. นางสาวนุชนาถ ชุมภูทอง

จํานวน   38   คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ส31203 ส31101 ค31103

ครูชมพู ครูนพดล
     ครูนันธิยา,  

   ครูขนิศภัธน

อ31201 อ31209 อ31101 ท31201 ส30205 จ31201 (จ31201)
ครูกัณฑณัทณัฐ

 . ครูจิรกิตต์ิ
ครูณัฐชา ครูมนัสสดุา ครูธีระวีร ครนูุชนาถ ครูไกรสร ครูไกรสร

ง31249 พ31205 ท31101 ส30205 ค31103 ประชุมระดับ (ค31103)

ครูอุทุมพร
ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ ครูรัญชนา ครูนุชนาถ
     ครูนันธิยา,  

   ครูขนิศภัธน
ม.4

     ครูนันธิยา,  

   ครูขนิศภัธน

อ31209 ส30205 ส31101 ศ31104 ง31101 อ31201 จ31201 เขียนโปรแกรม (จ31201)

Mr.C ครูนุชนาถ ครนูพดล
     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา

      ครูดวงใจ,    

 ครูกัญญาพัชร

ครูกัณฑณัทณัฐ

 . ครูจิรกิตต์ิ
ครูไกรสร ครูคณิต ครไูกรสร

ท31101 ส31203 อ31101 ท31201 แนะแนว

ครูรัญชนา ครูชมพู ครูมนัสสุดา ครธูีระวีร
    ครูศรัณย,    

 ครวูภิาพรรณ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชุมนุม

ว30110 จ31201

ครูจันทรตร,ีครูจันทิมา ครูไกรสร

จ31201

ครูไกรสร

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12 (หอง B508)
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วิชาเลือกตามศักยภาพ

ชุมนุม
จ31205

ครูไกรสร

วิชาเลือกตามศักยภาพ

ฝ31201 /ญ31201

พุธ

พฤหัส

ศุกร

จันทร

อังคาร

H
o
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e
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ศุกร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 (หอง B507)

     ครูจิรัฏฐ , ครูจันทรเพ็ญ   

   /ครูอรทัย

ฝ31201 /ญ31201
     ครูจิรัฏฐ , ครูจันทรเพ็ญ   

   /ครูอรทัย

ว30110

ครูจันทรตร,ีครูจุฑารัตน

ฝ31203 /ญ31203

ครูจิรัฏฐ/ครูกิตติชัย,Megumi



ครูที่ปรึกษา 1. นายณัฐพงษ  พยัคฆฤทธิ์

ครูที่ปรึกษา 2. นางอนงคณา รุเทียนชัย

ครูที่ปรึกษา 3. นางรุงรวี  วิริยากุล

จํานวน   38   คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

ส30205 อ31209 ง31101 พ31205 อ31101

ครูสรนันท ครูณฐัชา
      ครูดวงใจ,    

 ครูอนงคณา

ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช

ส31101 อ31101 ส31203 อ31201 ท31201 ส30205 (ง31101)

ครูนพดล
ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช ครูชมพู ครูธีระวัฒน ครูธีระวีร ครูสรนันท
      ครูดวงใจ,    

 ครูอนงคณา

แนะแนว ท31101 อ31201 อ31209 ประชุมระดับ

    ครูศรัณย,    

 ครวูภิาพรรณ
ครูพรรณี ครูธีระวัฒน Mr.C ม.4

ค31103 ส30205 ศ31104 ท31201 ส31203 (พ31205)

ครูอรทัย ครูสรนันท
     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูธีระวีร ครชูมพู
ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ

ส31101 ง31249 เขียนโปรแกรม ค31103 ท31101 (อ31101)

ครูนพดล
ครูอุทุมพร

,ครูนุชนาถ
ครูคณิต ครูอรทัย ครูพรรณี

ครูกัณฑณฐัณัท, 

ครูมณีนุช

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ครูที่ปรึกษา 1. นายจารุพงศ  ราษฎรอาศัย

ครูที่ปรึกษา 2. นายอนุวัตร  บุญเพิ่ม

จํานวน   38  คาบ/สัปดาห 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 16.30-17.20

อ31101 ท31201 ส30205 แนะแนว พ31205 ง31101 ส30217

ครูกัณฑณัทณัฐ ครูธีระวีร ครนูุชนาถ
    ครูศรัณย,    

 ครวูภิาพรรณ

ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ

      ครูดวงใจ,    

 ครูอนงคณา ครูพิศณุ

ส30205 อ31211 ท31201 ส31101 ส31203 ค31103 (ส30217)

ครูนุชนาถ ครธูีระวัฒน ครูธีระวีร ครูอนุวัตร ครูจารุพงศ ครูสุนทร ครูพิศณุ

อ31201 ส31203 อ31101 ส30205 ศ31104 ส30215 ท31101 ประชุมระดับ ส30217
ครูกัณฑณัทณัฐ

 . ครูจิรกิตต์ิ
ครูจารุพงศ ครูกัณฑณัทณัฐ ครูนุชนาถ

     ครูณฐันิชา,  

ครูภทัรริญญา ครูสรนันท ครูรัญชนา ม.4 ครูพิศณุ

ส30217 อ31209 ส30215 ท31101 อ31211 ส31101 (ง31101)

ครูพิศณุ Mr.C ครูสรนันท ครูรัญชนา ครูธีระวัฒน ครูอนุวัตร
      ครูดวงใจ,    

 ครูอนงคณา

อ31201 ค31103 ง31249 ส30215 เขียนโปรแกรม อ31209 (พ31205)
ครูกัณฑณัทณัฐ

 . ครูจิรกิตต์ิ
ครูสุนทร

ครูอุทุมพร

,ครูนุชนาถ
ครูสรนันท ครูคณิต ครูณัฐชา

ครูวลัลพ,ครูวทิวสั

, ครูณัฐพงษ

ลงชื่อ .............................................. หัวหนาระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

        (นางสาวดวงใจ คุณะจันทร)         (นายอัชลิต  พัฒคุม)

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/13 (หอง B509)

ง31266

ครูชลดา

ง31269

ครูอําไพวรรณ,ครูชลดา

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

L
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วิชาเลือกตามศักยภาพ

ชุมนุม

ว30110

ครูจันทิมา

วิชาเลือกตามศักยภาพ

ชุมนุม
ว30110

ครูจันทิมา

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/14 (หอง B602)

ครูรุงรวี

ง31271

ศุกร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัส

H
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e
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พฤหัส

ศุกร

H
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m
e
R
o
o
m

L
u
n
c
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จันทร

อังคาร

พุธ


