
ครทูี่ปรกึษา 1. นายสันติราช  จอมใจ

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง

จ านวน   43  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.3016.30-17.20

ง32102 I30202 ค32205 ค32101 ส32101 ง32225

ครูพงษ์ธร ครูเบญจมาศ 
ครูปาลญา ครูวาสน์ ครูปานทิพย์ ครูชาญณรงค์ ครูคณิต

ค32101 ท32101 ค32205 อ32201 ง32101 ก32901 (ส32101) (ง32225)

ครูปานทิพย์ ครูจิราพร ครูวาสน์ Mr.A ครูกญัญาพขัร,ครูหทัยทิพย์ ครูอภิรติต์ ครูชาญณรงค์ ครูคณิต

ค32101 อ32101 ง32225 อ32211

ครูปานทิพย์ ครูมนสิชา ครูคณิต ครูมนสิชา

อ32101 ว32223 ว32223 ส32101 ค32201 ว32203 ว32203 I30202 (ค32201)

ครูมนสิชา ครูอรรถพล ครูอรรถพล ครูชาญณรงค์ ครูปานทิพย์ ครูสันติราช ครูสันติราช ครูศดาพิชณ์ ครูปานทิพย์

อ32201 ค32201 พ32101 ท32101 พ32101 (ค32205) อ32101

Mr.A ครูปานทิพย์
ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

ครูจิราพร ครูวริษา ครูวาสน์ ครูมนสิชา

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย

ครทูี่ปรกึษา 2. นายณฐัวุฒิ เขตผดุง

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวรตันาภรณ ์ช่วงสูงเนิน

จ านวน  33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ค32101 อ32201 ก32901 I30202

ครูรัตนาภรณ์ Mr.D ครูอภิรติต์ ครูศดาพิชณ์

ส32101 พ32101 อ 32101 ค32101 (ก32901)

ครูณัฐวุฒิ ครูวริษา
ครูฉตัรแกว้ 
ครูมณีนุข

ครูรัตนาภรณ์ ครูอภิรติต์

ง32102 อ32201 ค32101 (I30202)

ครูพงษ์ธร Mr.D ครูรัตนาภรณ์ ครูศดาพิชณ์

ค32201 ว32221 ง32101 ส32101 ท32101

ครูรัตนาภรณ์ ครูกันยากร ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์ ครูณัฐวุฒิครูศดาพิชณ์ ครูแอม

ว32241 พ32101 ค32201 อ 32101 ท32101 I30202

ครูธนพร
ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

ครูรัตนาภรณ์
ครูฉตัรแกว้ 
ครูมณีนุข

ครูศดาพิชณ์ 
ครูแอม

ครูเบญจมาศ
 ครูปาลญา

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

จันทร์
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อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/1 (ห้อง B809)

จันทร์
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อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์
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ว32205

ครูสันติราช

ว32243

ครูธนพร

ว32243

ครูธนพร

เลือกศักยภาพ

ว32223

ครูอรรถพล

ประชุมระดับ

L

u

n

c

h

ประชุมระดับ

เลือกศักยภาพ

ว30204

ครูสันติราช ครูอรรถพล ครูกติติคุณ

ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/2 (ห้อง B810)

ครูศาธร  ครูไพลิน

ว32201

ครูกันยากร

ว32221

ว32201

ครูศาธร ครูไพลิน

ครูธนพร

ว32241



ครทูี่ปรกึษา 1. นางกัญญาพัชร  จันทรเสนา

ครทูี่ปรกึษา 2. นายวาสน์  สุวรรณเวช

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวมนสิชา  โรจนกุล

จ านวน   33 คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ส32101 ค32201 อ32101 I30202

ครูชาญณรงค์ ครูวาสน์ ครูมนสิชา ครูศศิกร ครูแอม

I30202 อ32201 ท32101 ค32101 (อ32101)
ครูเบญจมาศ 

ครูปาลญา Mr.D ครูจิราพร ครูวาสน์ ครูมนสิชา

ค32101 ง32102 พ32101 (I30202)

ครูวาสน์ ครูพงษ์ธร
ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

ครูศศิกร ครูแอม

ท32101 ค32201 อ32201 ส32101 ว32241

ครูจิราพร ครูวาสน์ Mr.D ครูชาญณรงค์ ครูกันตินันท์

อ32101 ค32101 ก 32901 ว 32221 ง32101 พ32101

ครูมนสิชา ครูวาสน์ ครูอภิรติต์ ครูกันยากร ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์ ครูวริษา

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางสาวไพลิน  สรอ้ยจิต

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวแอม  จันทรส์้ม

จ านวน   33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

อ32101 ส32101 ง32101 ค32101

ครูตรีรินทร์ ครูณัฐวุฒิ ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์ ครูวาสน์

อ32101 I30202 ท32101 ค32101 พ32101 อ32201 (ค32201)

ครูตรีรินทร์ ครูเบญจมาศ 
ครูปาลญา ครูศดาพิชณ์ ครูวาสน์

ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

Mr.D ครูวาสน์

ว32221 พ32101 ค32101 (ง32101)

ครูกันยากร ครูวริษา ครูวาสน์ ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์

I30202 อ32201 ส32101 ท32101 ค32201

ครูแอม Mr.D ครูณัฐวุฒิ ครูศดาพิชณ์ ครูวาสน์

อ32201 ก32901 ง32102 ว32241

ครูวาสน์ ครูอภิรกิตต์ ครูพงษ์ธร ครูธนพร

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

จันทร์
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m

อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/3 (ห้อง B603)

จันทร์
H
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m

e

R
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m

อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์

ว32201

ครูสุธิมา

ว32201

ครูสุธิมา

เลือกศักยภาพ

ครูธนพร

ว32241

ว32201

ครูไพลิน

ประชุมระดับ

ประชุมระดับ
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h

L
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ว32221

ครูกันตินันท์

ว32241
เลือกศักยภาพ

ครูไพลิน

ว32201

ครูกันยากร

ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/4 (ห้อง B604)

ครูกันยากร

ว32221



ครทูี่ปรกึษา 1. นางกันยากร  ทดัภธูร

ครทูี่ปรกึษา 2. นางวรษิา พุทธรกัษ์

จ านวน   33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ค32101 อ32101 อ32201 ท32101

ครูรวิวรรณ ครูมนสิชา Mr.D ครูนพนันท์

พ32101 ก32901 ค32101 I30202 I30202 ส32101 (ท32101)

ครูวริษา ครูอภิรติต์ ครูรวิวรรณ ครูศดาพิชณ์ ครูเบญจมาศ 
ครูปาลญา ครูชาญณรงค์ ครูนพนันท์

ง32101 ค32101 ว32201 (อ32201)
ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์ ครูรวิวรรณ

 ครูจริญญา
 ครูกนัยากร

Mr.D

ว32241 ค32201 ง32102 พ32101 ท32101

ครูธนพร ครูปานทิพย์ ครูพงษ์ธร
ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

ครูนพนันท์

อ32101 ส32101 ค32201 อ32201

ครูมนสิชา ครูชาญณรงค์ ครูปานทิพย์ Mr.D

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นายศาทร  ว่องดี

ครทูี่ปรกึษา 2. นายพงษ์ธร  วชิระปราการพงษ์

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวอภริติต์  อบเชย

จ านวน   33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

อ32201 ค32101 ส32101 ว32201 I30202 พ32101

Mr.D
ครูรวิวรรณ 
ครูรัตนาภรณ์

ครูณัฐวุฒิ
 ครูจริญญา
 ครูกนัยากร

 ครูแอม ครูวริษา

พ32101 ค32101 ง32101 ว32241 (I30202)
ครูวิทวัส 
ครูณัฐพงษ์

ครูรวิวรรณ 
ครูรัตนาภรณ์

ครูกัญญาพัขร
,ครูหทยัทพิย์ ครูธนพร  ครูแอม 

ท32101 ค32201 อ32101 (พ32101)
ครูศดาพิชณ์ 

ครูแอม
ครูรัตนาภรณ์ ครูมนสิชา ครูวริษา

ง32102 ค32201 I30202 ก32901 อ32101

ครูพงษ์ธร ครูรัตนาภรณ์
ครูเบญจมาศ 

ครูปาลญา ครูอภิรติต์ ครูมนสิชา

ส32101 ค32101 อ32201 ท32101

ครูณัฐวุฒิ
ครูรวิวรรณ 
ครูรัตนาภรณ์

ครูศรยุทธิ์
ครูศดาพิชณ์ 

ครูแอม

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

จันทร์
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อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  5/5 (ห้อง B605)

จันทร์
H
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m

อังคาร

พธุ

พฤหสั

ศุกร์

ครูจริญญา ครูกันยากร

ว32201

ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ว32241

ครูธนพร

ว32201

ครูศาธร

ประชุมระดับ

ประชุมระดับ
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ครูสุธิมา

ว32201

ครูจริญญา ครูกนัยากร

ว32221
เลือกศักยภาพ

ครูศาธร

ว32201

เลือกศักยภาพ
ครูสุธิมา,ครูสันติราช

ว32201

ว32241

ครูธนพร

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/6 (ห้อง B606)



ครทูี่ปรกึษา 1. นายปวิชญา  เนียมค า

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวศดาพิชณ ์ อ่ าหงษ์

จ านวน   33 คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

อ32101 ส32101 ส30203 อ32213 I30202 ค32101

ครูมนสิชา ครูชาญณรงค์ ครูอภิชัย Mr.E
ครูศดาพิชณ์/

ครูศศิกร
ครูรัตนาภรณ์

ท32101 อ32201 ค32101 ท32202 พ32205 อ32213 (I30202)
ครูศดาพิชณ์/

ครูแอม
Mr.A ครูรัตนาภรณ์ ครูวีราวรรณ ครูวศิน Mr.E

ครูศดาพิชณ์/
ครูศศิกร

ศ32104 ง32213 ค32101 ส32101 ท32101 แนะแนว ส30203 (ค32101)

ครูศิริมา ครูดวงใจ ครูรัตนาภรณ์ ครูชาญณรงค์
ครูศดาพิชณ์/

ครูแอม
ครูอภิรติต์ ครูอภิชัย ครูรัตนาภรณ์

ศ32103 ค32101 อ32101 ง32102 ท32202

ครูปวิชญา ครูรัตนาภรณ์ ครูมนสิชา ครูพงษ์ธร ครูวีราวรรณ

I30202 อ32201 ง32213 ค32201
ครู

เบญจมาศ/
Mr.A ครูดวงใจ ครูรัตนาภรณ์

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางศิรมิา  จงสมจิตต์

ครทูี่ปรกึษา 2. นายอัณพัฒน์  เตชัสธนโภคิน

จ านวน  33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

อ32213 ศ32103 ค32101 ส30203 ท32202 อ32201

Mr.B ครูปวิชญา ครูปานทิพย์ ครูอภิชัย ครูวรีาวรรณ Mr.E

ท32101 ส32101 ค32101 I30202 (อ32201)

ครูจิราพร ครูณัฐวุฒิ ครูปานทิพย์ ครูแอม Mr.E

อ32101 ค32104 อ32213 พ32205 อ32201 ค32201 แนะแนว (ท32202)

ครูมนสิชา ครูศิริมา Mr.B ครูวศิน ครูศรยุทธิ์ ครูปานทิพย์ ครูอภิรติต์ ครูวรีาวรรณ

ท32101 I30202 ค32201 อ32101 ส30203 ส32101 ง32102

ครูจิราพร
ครู

เบญจมาศ/
ครูปานทิพย์ ครูมนสิชา ครูอภิชัย ครูณัฐวุฒิ ครูพงษ์ธร

ค32201 ท32202

ครูปานทิพย์ ครูวรีาวรรณ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

ศุกร์ วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/7 (ห้อง B607)

จันทร์
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อังคาร

พธุ

พฤหสั
ว30105

ศุกร์
ว30105

วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม
ครูอัณพัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/8 (ห้อง B608)

จันทร์
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อังคาร
ง32213

ครูดวงใจ

พธุ

พฤหสั ประชุมระดับ

ประชุมระดับ
ครูอัณพัฒน์/ครูนิ่มนวล



ครทูี่ปรกึษา 1. นายชาญณรงค์  บวัแย้มแสง

ครทูี่ปรกึษา 2. นายวศิน  มั่นคง

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาววีราวรรณ โฆษิตสุคต

จ านวน 33  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ค32101 อ32213 พ32205  ค32104

ครูวาสน์ Mr.B ครูวศิน ครูศิริมา

อ32201 ค32101 I30202 ส30203 ท32101 อ32101 (พ32205)

Mr.E ครูวาสน์
ครู

เบญจมาศ/
ครูอภิชัย ครูนพนันท์ ครูมนสิชา ครูวศิน

ศ32103 อ32213 ท32202 ค32201 ส32101 (ค32104)

ครูปวิชญา Mr.B ครูวรีาวรรณ ครูวาสน์ ครูชาญณรงค์ ครูศิริมา

ค32201 อ32101 ท32101 I30202 ก32901 แนะแนว อ32201 ส30203

ครูวาสน์ ครูมนสิชา ครูนพนันท์ ครูแอม/ครูศศิกร ครูอภิรติต์ ครูศรยุทธิ์ ครูอภิชัย

ท32202 ง32102 ส32101 ค32201

ครูวรีาวรรณ ครูพงษ์ธร ครูชาญณรงค์ ครูวาสน์

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นายอภชิัย  ปาละวงศ์

ครทูี่ปรกึษา 2. นายกิตติชัย  บตุรหงษ์

ครทูี่ปรกึษา 3. นางสาวจันทรเ์พ็ญ  หาญจิระขจร

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

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ศ32103 อ32201 ท32101 ศ32104
   ฝ32201, 
 ญ32201

ส32101 I30202

ครูปวิชญา Mr.D ครูแอม ครูศิริมา
ครูจิรัฏฐ์,ครูจันทร์
เพญ็,ครูกติติชยั,

Megumi
ครูณัฐวุฒิ ครูเบญจมาศ

,ครูปาลญา

ค32101 ท32202 อ32213 ส32101 อ32101 ส30203
  (ฝ32201, 
 ญ32201)

ครูรวิวรรณ ครูวีราวรรณ Mr. E ครูณัฐวุฒิ
ครูฉตัรแกว้
,ครูมณีนุช

ครูอภิชัย
ครูจิรัฏฐ์,ครูจันทร์
เพญ็,ครูกติติชยั,

Megumi

ส30203 อ32101 ท32202 ท32101 พ32205 อ32213 (ส32101)

ครูอภิชัย
ครูฉตัรแกว้
,ครูมณีนุช

ครูวรีาวรรณ ครูแอม ครูวศิน Mr. B ครูณัฐวุฒิ 

อ32201 แนะแนว ค32101 (I30202)

Mr. D ครูอภิรติต์ ครูรวิวรรณ ครูเบญจมาศ
,ครูปาลญา

ง32102 I30202 ค32101
   ฝ32201, 
 ญ32201

ครูพงษ์ธร ครูศดาพิณ์ ครูรวิวรรณ
ครูจิรัฏฐ์,ครูจันทร์
เพญ็,ครูกติติชยั,

Megumi

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

พฤหสั ประชุมระดับ

ศุกร์ วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/9 (ห้อง B701)

จันทร์
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ครูดวงใจ

อังคาร

พธุ
ว30105

ศุกร์ วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม

ครูจิรัฏฐ์,ครูจันทร์เพ็ญ,ครูกิตติชัย
,Megumi

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/10 (ห้อง B702)

จันทร์
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อังคาร

พธุ

พฤหสั
ว30105 ฝ32201,ญ32201

ญ32201

ครูกิตติชัย,Megumi

ฝ32203, ญ32203
ครูจนัทร์เพ็ญ/ครูกติตชัย,

Megumi

ประชุมระดับ
ครูอัณพัฒน์

ครูอัณพัฒน์



ครทูี่ปรกึษา 1. นางฉัตรแก้ว  นวลลออ

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวสิรกิร  สิมะแสงยาภรณ์

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

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ศ32104 ท32202 ส32101

ครูศิริมา ครูวรีาวรรณ ครูชาญณรงค์

อ32201 I30202 ส30203 พ32205 ศ32103 อ32101 (ว30105)

Mr. A ครูแอม ครูอภิชัย ครูวศิน ครูปวิชญา
ครูฉตัรแกว้
,ครูมณีนุช

ครูอัณพัฒน์

อ32101 แนะแนว ท32101 จ32201 I30202 ค32101 อ32213 ส32101 (ว30105)
ครูฉตัรแกว้
,ครูมณีนุช

ครูอภิรติต์ ครูจิราพร ครูสิริกร
ครูเบญจมาศ
,ครูปาลญา

ครูรวิวรรณ Mr. B ครูชาญณรงค์ ครูอัณพัฒน์

ค32101 ท32101 อ32213 ง32102 อ32201 ท32202 จ32201 (ส32101)

ครูวริวรรณ ครูจิราพร Mr. B ครูพงษ์ธร Mr. A ครูวีราวรรณ ครูสิริกร ครูชาญณรงค์

ค32101 ส30203

ครูรวิวรรณ ครูอภิชัย

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)
ครทูี่ปรกึษา 1. นางเบญ็จมาศ  วิจิตร

ครทูี่ปรกึษา 2. นางสาวรวิวรรณ  หารต๊ะ

จ านวน   36  คาบ/สัปดาห์ 
คาบที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา 07.50-08.1008.10-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-11.3011.30-12.2012.20-13.1013.10-14.0014.00-14.5014.50-15.4015.40-16.30

ท32202 I30202 อ32201 อ32101

ครูวรีาวรรณ
ครูเบญจมาศ
,ครูปาลญา

Mr.A ครูมนสิชา

พ32205 ง32245 ค32101 ส30203 ท32202  (อ32101)

ครูวศิน ครูนุชนาถ ครูรวิวรรณ ครูอภิชัย ครูวรีาวรรณ ครูมนสิชา

ค32101 I30202 แนะแนว ท32101 ส32101 ศ32103 อ32101 ส30203 (อ32201)

ครูรวิวรรณ ครูแอม,ครูศศิกร ครูอภิรติต์ ครูศดาพิชณ์ ครูชาญณรงค์ ครูปวิชญา ครูมนสิชา ครูอภิชัย Mr. A

ท32101 ค32101 ส32101 อ32201 ศ32104

ครูศดาพิชณ์ ครูรวิวรรณ ครูชาญณรงค์ Mr.A ครูศิริมา

ง32102

ครูพงษ์ธร

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงชื่อ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

        (นายศาทร  วอ่งดี)         (นายอัชลิต  พฒัคุ้ม)

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561
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ว30105

ครูสิริกร ครูอัณพัฒน์

อังคาร
จ32201

จันทร์
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ครูอัณพัฒน์

อังคาร
ง32251

ครูรุ่งรวี

ครูสิริกร

พธุ

พฤหสั ประชุมระดับ

ศุกร์
จ32201

วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม
ครูสิริกร

พธุ

พฤหสั
ง32247

ครูสุจิตรา,ครูอนงคณา

ศุกร์
ง32250

วิชาเลือกตามศักยภาพ ชุมนุม
ครูอ าไพวรรณ

ประชุมระดับ

ตารางเรียน ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/12 (ห้อง B704)

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5/11 (ห้อง B703)




