
ครูท่ีปรึกษา 1. นายอรรถพล  พลอบมีค่า

ครูท่ีปรึกษา 2. นายธีรพิชญ์  โลกคําลือ

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
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

ค33201 ว33243 ว33243 พ33101 (พละ) ส30211 ส33105 ง33101

ครูบุษยมาศ ครูพิชญา ครูพิชญา ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา ครูพรพิมล ครูปิยนุช ครูนันทพร/บุษยารัตน์

ส30211 ค33201 ว33261 ว33261 อ33101 ง33102 ว30234 ว30234 ก33901 (แนะแนว)

ครูพรพิมล ครูบุษยมาศ ครูจุฑารัตน์ ครูจุฑารัตน์ ครูอัญชลี ครูอุทุมพร/สไบทิพย์ ครูอัณพัฒน์/ธีร์วรา ครูอัณพัฒน์/ธีร์วรา ครูศรัณย์

ว33223 ว33223 ส33101 ท33101 ค33201 ว33203 ว33203 ส33105 อ33210

ครูอรรถพล ครูอรรถพล ครูกิตติรัตน์ ครูสุรางค์รัตน์/สุรีย์ ครูบุษยมาศ ครูวันเสาร์ ครูวันเสาร์ ครูปิยนุช Mr.E

ว33243 ว33243 ค33201 อ33210 ท33101 ค33205 อ33101 พ33101

ครูพิชญา ครูพิชญา ครูบุษยมาศ Mr.E ครูสุรางค์รัตน์/สุรีย์ ครูธีรพิชญ์ ครูอัญชลี ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน

ว33223 ว33223 ส33101 ว33203 ว33203 ค33201 ค33205 พ33101 (พละ)

ครูอรรถพล ครูอรรถพล ครูกิตติรัตน์ ครูวันเสาร์ ครูวันเสาร์ ครูบุษยมาศ ครูธีรพิชญ์ ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา (ชด)

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       ( นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ครูท่ีปรึกษา 1. งสาวบุษยารัตน์  สืบยุบล

ครูท่ีปรึกษา 2. นายศรัณย์  วงศ์จาตุรนต์

ครูท่ีปรึกษา 3. นายธนากร  อ่อนสําลี

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
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

อ33101 ท33101 ส33105 ว33201 ว33201 ค33201

ครูสุพร ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพิศณุ ครูศาธร ครูศาธร ครูธีรพิชญ์

ว33241 ว33221 ค33201 อ33210 ส30211 ว33261 ว33261 ก33901 (แนะแนว) ว33201

ครูพิชญา ครูยุพา ครูธีรพิชญ์ Mr.E ครูธนากร ครูอนงค์รัตน์ ครูอนงค์รัตน์ ครูศรัณย์ ครูศาธร (ชด)

ว33221 ว33221 ท33101 ส33101 อ33201 ส33105 ง33102 ค33201 ว33201

ครูยุพา ครูยุพา ครูพงษ์สิทธิ์ ครูลลิตา Mr.E ครูพิศณุ ครูอุทุมพร/สไบทิพย์ ครูธีรพิชญ์ ครูศาธร (ชด)

(ค33201) พ33101 ว33201 ว33201 ง33101 อ33101 ค33201

ครูธีรพิชญ์ ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน ครูศาธร ครูศาธร ครูนันทพร/บุษยารัตน์ ครูสุพร ครูธีรพิชญ์ (ชด)

พ33101 (พละ) ค33201 ส30211 ว33241 ว33241 ส33101

ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา ครูธีรพิชญ์ ครูธนากร ครูพิชญา ครูพิชญา ครูลลิตา

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

จันทร์
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อังคาร

พุธ

พฤหัส

ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (ห้อง B812)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (ห้อง B811)

จันทร์
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ครูท่ีปรึกษา 1. วันเสาร์   ส่งศิริ

ครูท่ีปรึกษา 2. อัญชลี  รักพงษ์

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
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

ส33101 ค33201 ว33261 ว33261 ท33101 ง33102

ครูกิตติรัตน์ ครูสุนทร/สุธน ครูจุฑารัตน์ ครูจุฑารัตน์ ครูสุรีย์ ครูสไบทิพย์

ว33221 พ33101 (พละ) ว33201 ว33201 ท33101 ว33221 ค33201 ส30211 ง33102

ครูอรรถพล/ยุพา ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา ครูวันเสาร์ ครูวันเสาร์ ครูสุรีย์ ครูกันตินันท์ ครูสุนทร/สุธน ครูพรพิมล ครูสไบทิพย์ (ชด)

ค33201 ส33105 ง33101 ว33221 ว33221 ส30211 พ33101 อ33210 ท33101

ครูสุนทร/สุธน ครูปิยนุช ครูนันทพร/บุษยารัตน์ ครูอรรถพล/ยุพา ครูอรรถพล/ยุพา ครูพรพิมล ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน Mr.E ครูสุรีย์ (ชด)

ค33201 อ33101 ส33105 ว33201 ว33201 ก33901 (แนะแนว) ว33261

ครูสุนทร/สุธน ครูอัญชลี ครูปิยนุช ครูวันเสาร์ ครูวันเสาร์ ครูศรัณย์ ครูจุฑารัตน์ (ชด)

ว33241 ว33241 อ33101 ส33101 อ33201 ค33201

ครูกันตินันท์ ครูกันตินันท์ ครูอัญชลี ครูกิตติรัตน์ Mr.E ครูสุนทร/สุธน

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       ( นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        ( นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ครูท่ีปรึกษา 1. นางสาวยุพา  ปลีผลา

ครูท่ีปรึกษา 2. นางสาวกนกพร  ศรีธนาอุทัยกร

ครูท่ีปรึกษา 3. นายกฤษดา  แก้วแดง

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
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

อ33101 พ33101 ค33201 ว33201 ว33201 ส30211

ครูศรยุทธิ์ ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน ครูกนกพร ครูสันติราช ครูสันติราช ครูธนากร

ว33261 ว33261 ส33105 อ33101 ท33101 ว33221 ส33101 ค33201 ว33201

ครูอนงค์รัตน์ ครูอนงค์รัตน์ ครูพิศณุ ครูศรยุทธิ์ ครูพงพ์สิทธิ์ ครูยุพา ครูธนากร ครูกนกพร ครูสันติราช (ชด)

อ33210 ท33101 ว33241 ว33241 ค33201 ง33102 ก33901 (แนะแนว) ส33101 ว33201

Mr.E ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพิชญา ครูพิชญา ครูกนกพร ครูสไบทิพย์ ครูศรัณย์ ครูธนากร ครูสันติราช (ชด)

พ33101 (พละ) อ33210 ค33201 ว33221 ว33221 ส33105 ส30211

ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา Mr.E ครูกนกพร ครูยุพา ครูยุพา ครูพิศณุ ครูธนากร (ชด)

ว33241 ง33101 ค33201 ว33201 ว33201 ส30211

ครูพิชญา ครูนันทพร/บุษยารัตน์ ครูกนกพร ครูสันติราช ครูสันติราช ครูธนากร

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       ( นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        ( นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

จันทร์
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ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 (ห้อง B706)
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ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3(ห้อง B705)



ครูท่ีปรึกษา 1. นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล

ครูท่ีปรึกษา 2. นางสุรีย์  พัฒนาวนิชกุล

จํานวน   34  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

อ33210 อ33101 ค33201 ว33201 ว33201 ส33101

Mr.E ครูสุพร ครูธีรพิชญ์ ครูไพลิน ครูไพลิน ครูกิตติรัตน์

ค33201 ส33105 อ33210 ว33221 ว33221 ว33241 ท33101 ส33101 ว33201 ส33105

ครูธีรพิชญ์ ครูปิยนุช ครูศรยุทธิ์ ครูอรรถพล/ยุพา ครูอรรถพล/ยุพา ครูพิชญา ครูสุรีย์ ครูกิตติรัตน์ ครูไพลิน (ชด) ครูปิยนุช (ชด)

ส30211 ค33201 ว33261 ว33261 ท33101 ง33101 ง33102 ก33901 (แนะแนว) ว33201 ง33101

ครูพรพิมล ครูธีรพิชญ์ ครูจุฑารัตน์ ครูจุฑารัตน์ ครูสุรีย์ ครูนันทพร/บุษยารัตน์ ครูนุชนาถ (Com) ครูศรัณย์ ครูไพลิน (ชด) ครูนันทพร/บุษยารัตน์ (ชด)

อ33101 ค33201 พ33101 (พละ) ว33241 ว33241 ว33221 ส33101 ส30211

ครูสุพร ครูธีรพิชญ์ ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา ครูพิชญา ครูพิชญา ครูอรรถพล/ยุพา ครูกิตติรัตน์ (ชด) ครูพรพิมล (ชด)

ว33201 ว33201 ค33201 พ33101 ส33101 ส30211

ครูไพลิน ครูไพลิน ครูธีรพิชญ์ ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน ครูปิยนุช ครูพรพิมล

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       ( นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)
ครูท่ีปรึกษา 1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา

ครูท่ีปรึกษา 2. นางสาวพิชญา  กิตติฉัตรกุล

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
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

ท33101 ว33221 ว33221 ค33201 ส33101 อ33101

ครูพงษ์สิทธิ์ ครูยุพา ครูยุพา ครูบุษยมาศ ครูลลิตา ครูศรยุทธิ์

อ33210 ส33105 ว33241 ส33101 ค33201 ว33201 ว33201 ส30211 อ33101

ครูศรยุทธิ์ ครูพิศณุ ครูพิชญา ครูลลิตา ครูบุษยมาศ ครูไพลิน ครูไพลิน ครูธนากร ครูศรยุทธิ์ (ชด)

อ33101 พ33101 ส30211 ค33201 ก33901 (แนะแนว) ว33241 ว33241 พ33101 (พละ) ค33201

ครูศรยุทธิ์ ครูชนิดาภรณ์/นัทธมน ครูธนากร ครูบุษยมาศ ครูศรัณย์ ครูพิชญา ครูพิชญา ครูสุทธิเกียรติ/วิทวัส/กฤษดา ครูบุษยมาศ (ชด)

ค33201 ว33261 ว33261 ง33102 ส33105 อ33210 ส33101

ครูบุษยมาศ ครูอนงค์รัตน์ ครูอนงค์รัตน์ ครูอุทุมพร/นุชนาถ ครูพิศณุ Mr.E ครูลลิตา (ชด)

ง33101 ว33221 ค33201 ว33201 ว33201 ท33101

ครูนันทพร/บุษยารัตน์ ครูยุพา ครูบุษยมาศ ครูไพลิน ครูไพลิน ครูพงษ์สิทธิ์

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าระดับ ลงชื่อ ............................................. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

       ( นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)        (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

จันทร์
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ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 (ห้อง B708)
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ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 (ห้อง B707)



ครูท่ีปรึกษา 1. นางพัชรินทร์  ลีละศาสตร์

ครูท่ีปรึกษา 2. นางสาวพรพิมล  จิตนอก

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

ง33102 ค33201 ท33203 อ33212

ครูอุทุมพร ครูกนกพร ครูพงษ์สิทธิ์ ครูจารุวรรณ

ท33101 ส30211 อ33210 ก33901 ศ33104 ส33105 ค33201 ง33220 (อ33212)

ครูสุรีย์ ครูพรพิมล Mr.E ครูศรันย์ ครูณิชชา ครูปิยนุช ครูกนกพร ครูพัชรินทร์ ครูจารุวรรณ

ศ33103 ส33101 ส33105 ค33201 ง33220 อ33101 อ33212 (ท33203)

ครูณัฐนิชา ครูกิตติรัตน์ ครูปิยนุช ครูกนกพร ครูพัชรินทร์ ครูศรยุทธิ์ ครูจารุวรรณ ครูพงษ์สิทธิ์

อ33101 ค33201 ท33203 ส30211 (ค33201)

ครูศรยุทธิ์ ครูกนกพร ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพรพิมล ครูกนกพร

ท33101 ค33201 พ33205 อ33210 ง33101 ส33101

ครูสุรีย์ ครูกนกพร ครูวศิน/ครูกฤษณะ Mr.E ครูนันทพร/ครูบุษยารัตน์ ครูกิตติรัตน์

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)
ครูท่ีปรึกษา 1. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ

ครูท่ีปรึกษา 2. นายสุธน  เสนาะเมือง

ครูท่ีปรึกษา 3. นางสาวจารุวรรณ  ทิพาศรี

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

ค33201 ง33102 ส33101 อ33101

ครูสุนทร/ครูสุธน ครูนุชนาถ ครูธนากร ครูอัญชลี

ค33201 ท33101 ก33901 ง33220 ศ33103 ง33101 (ว30108)

ครูสุนทร/ครูสุธน ครูสุรีย์ ครูศรัณย์ ครูพัชรินทร์ ครูณัฐณิชา ครูนันทพร/ครูดนุภัทร ครูกันตินันท์

ง33220 ค33201 ส33105 อ33210 ส30211 ศ33104 ท33203 (อ33101)

ครูพัชรินทร์ ครูสุนทร/ครูสุธน ครูพิศณุ Mr.E ครูธนากร ครูณิชชา ครูพงษ์สิทธิ์ ครูอัญชลี

อ33101 ค33201 ท33203 ส33105 ส30211 อ33212 (ว30108)

ครูอัญชลี ครูสุนทร/ครูสุธน ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพิศณุ ครูธนากร ครูจารุวรรณ ครูกันตินันท์

อ33210 ส33101 ค33201 พ33205 อ33212 ท33101

ครูศรยุทธิ์ ครูธนากร ครูสุนทร/ครูสุธนครูวศิน/ครูกฤษณะ ครูจารุวรรณ ครูสุรีย์

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 (ห้อง B709)

จันทร์
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ว30108

L
u
n
c
h

ครูนุชนารถ

อังคาร

พุธ

พฤหัส
ง33241

ประชุมระดับ
ครูนุชนาถ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 (ห้อง B710)

จันทร์
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e
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m

ว30108

L
u
n
c
h

ครูกันตินันท์

อังคาร
ง33241

ครูนุชนาถ

พุธ

พฤหัส ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม



ครูท่ีปรึกษา 1. นายกิตติรัตน์  คําภา

ครูท่ีปรึกษา 2. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง

ครูท่ีปรึกษา 3. นางสาวปิยนุช  มงคล

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

ค33201 ส33101 ส30211 ศ33103 ง33101 ก33901

ครูธีรพิชญ์ ครูกิตติรัตน์ ครูพรพิมล ครูณัฐนิชา ครูนันทพร/ครูดนุภัทร ครูศรัณย์

ง33220 อ33101 ศ33104 ท33203 ส30211 ค33201 ส33105 อ33212 (ศ33103)

ครูพัชรินทร์ ครูสุพร ครูณิชชา ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพรพิมล ครูธีรพิชญ์ ครูปิยนุช ครูจารุวรรณ ครูณัฐนิชา

พ33205 อ33201 ค33201 อ33212 อ33101 (ง33101)

ครูวศิน/ครูกฤษณะ ครูศรยุทธิ์ ครูธีรพิชญ์ ครูจารุวรรณ ครูสุพร ครูนันทพร/ครูดนุภัทร

อ33210 ง33102 ค33201 ท33101 ส33101 ส33105 (ก33901)

Mr.E ครูสไบทิพย์ ครูธีรพิชญ์ ครูสุรีย์ ครูกิตติรัตน์ ครูปิยนุช ครูศรัณย์

ง33220 ท33101 ท33203 ค33201

ครูพัชรินทร์ ครูสุรีย์ ครูพงษ์สิทธิ์ ครูธีรพิชญ์

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)
ครูท่ีปรึกษา 1. นางสุพร  ปาละวงศ์

ครูท่ีปรึกษา 2. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ

ครูท่ีปรึกษา 3. นายพงษ์สิทธิ์  พลีกร

จํานวน  35  คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

ส30211 ท33101 ญ/ฝ33201 ง33220 อ33210 ง33101

ครูธนากร ครูสุรีย์ กิตติชัย/
Megumi/ ครูพัชรินทร์ Mr.E ครูนันทพร/ครูดนุภัทร

อ33101 ส33101 อ33212 ศ33103 ก33901 ส33105 (ง33101)

ครูสุพร ครูธนากร ครูจารุวรรณ ครูณัฐนิชา ครูศรัณย์ ครูพิศณุ ครูนันทพร/ครูดนุภัทร

อ33212 ท33101 ง33102 อ33101 ส30211 ศ33104 (ง33220)

ครูจารุวรรณ ครูสุรีย์ ครูสไบทิพย์ ครูสุพร ครูธนากร ครูณิชชา ครูพัชรินทร์

ญ/ฝ33201 ท33203 ส33101 ง33220 (อ33210)
กิตติชัย/

Megumi/ ครูพงษ์สิทธิ์ ครูธนากร ครูพัชรินทร์ Mr.E

อ33210 ท33203 ส33105 พ33205

Mr.E ครูพงษ์สิทธิ์ ครูพิศณุ วศิน/ครูกฤษณ

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 (ห้อง B711)

จันทร์
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อังคาร

พุธ
ง33241

ครูนุชนาถ

พฤหัส ประชุมระดับ

ศุกร์
ว30108

ชุมนุม
ครูกันตินันท์/ครูนุชนารถ

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 (ห้อง C102)

จันทร์
H
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e
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o
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h

อังคาร
ญ/ฝ33201

กิตติชัย/Megumi/จิรัฏฐ์/
จันทร์เพ็ญ

พุธ
ญ33203/ฝ33205

กิตติชัย/Megumi/จิรัฏฐ์

พฤหัส
ว30108

ประชุมระดับ
ครูกันตินันท์

ศุกร์
ญ/ฝ33201

ชุมนุมกิตติชัย/Megumi/จิรัฏฐ์/
จันทร์เพ็ญ



ครูท่ีปรึกษา 1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลําพันธ์

ครูท่ีปรึกษา 2. นายศรยุทธิ์  จันสม

จํานวน   35   คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

อ33212 อ33101 ท33101 ง33101 ส33101 จ33201

ครูจารุวรรณ ครูศรยุทธิ์ ครูสุรีย์ ครูนันทพร/ครูดนุภัทร ครูกิตติรัตน์ ครูเอมอร

อ33212 ง33220 ง33220 พ33205 ท33203 อ33101 (ส33101)

ครูจารุวรรณ ครูพัชรินทร์ ครูพัชรินทร์ ครูวศิน/ครูกฤษณะ ครูพงษ์สิทธิ์ ครูศรยุทธิ์ ครูกิตติรัตน์

ศ33104 ส33101 อ33201 จ33201 (จ33201)

ครูณิชชา ครูกิตติรัตน์ ครูศรยุทธิ์ ครูเอมอร ครูเอมอร

ท33101 ก33901 ส30211 ส33105 จ33201 ท33203 (ง33101)

ครูสุรีย์ ครูศรัณย์ ครูพรพิมล ครูปิยนุช ครูเอมอร ครูพงษ์สิทธิ์ ครูนันทพร/ครูดนุภัทร

ศ33103 ส33105 ส30211 ง33102 จ33201 อ33210

ครูณัฐนิชา ครูปิยนุช ครูพรพิมล ครูสไบทิพย์ ครูเอมอร Mr.E

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)
ครูท่ีปรึกษา 1. นางนันทพร  ภิรมย์แทน

ครูท่ีปรึกษา 2. นายพิศณุ  เจริญสุข

ครูท่ีปรึกษา 3. นางสาวชลดา  สว่างจิตร

จํานวน   34  คาบ/สัปดาห ์
คาบท่ี 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

ก33901 อ33210 ศ33103 อ33101 ง33229 ง33229 ง33229

ครูศรัณย์ Mr.E ครูณัฐนิชา ครูศรยุทธิ์ ครูรุ่งรวี ครูรุ่งรวี ครูรุ่งรวี

ส30211 ท33101 ง33222 ท33203

ครูธนากร ครูสุรีย์ ครูนุชนาถ ครูพงษ์สิทธิ์

ท33101 ศ33104 ง33220 ส33105 ง33101 ท33203

ครูสุรีย์ ครูณิชชา ครูพัชรินทร์ ครูพิศณุ ครูนันทพร/ครูดนุภัทร ครูพงษ์สิทธิ์

ส33101 ส30211 พ33205 (อ33101)

ครูกิตติรัตน์ ครูธนากร วศิน/ครูกฤษณ ครูศรยุทธิ์

ส33101 อ33210 ง33220 ส33105 ง33102 อ33101

ครูกิตติรัตน์ ครูศรยุทธิ์ ครูพัชรินทร์ ครูพิศณุ ครูสไบทิพย์ ครูศรยุทธิ์

ลงช่ือ .............................................. หัวหน้าระดับฯ ลงช่ือ ............................................. รักษาราชการแทนการรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

    (นางสาวณิชชา อุทัยวัฒนะ)         (นายอัชลิต  พัฒคุ้ม)

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 (ห้อง C106)

จันทร์
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อังคาร
จ33201

ครูเอมอร

พุธ
จ33205 ว30108

ครูเอมอร ครูนุชนารถ

พฤหัส ประชุมระดับ

ศุกร์ ชุมนุม

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/12 (ห้อง B712)

จันทร์
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อังคาร
ว30108 ง33225

ครูกันตินันท์ ครูสุจิตรา/ครูอนงคณา

พุธ
(ง33229)

ครูรุ่งรวี

พฤหัส
ง33228

ประชุมระดับ
ครูอําไพวรรณ/ครูชลดา

ศุกร์ ชุมนุม


