
คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูบุญช่ืน  ฉิมเกดิ          Mr.Philip  John  Dubar

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1  (IEP)

จนัทร์ โฮมรูม
  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  วทิยาศาสตร์ 

ครูจุฑามณี

องัคาร โฮมรูม

         Reading &               

         Writing          

Mr.Philip

  สุขศึกษา  

 ครูสีตฮีายา

พุธ โฮมรูม

       Listening &          

  Speaking   

Mr.Jorge

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

ศุกร์ โฮมรูม
  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน

   English  

Mr.Philip

       Listening &          

  Speaking   

Mr.Jorge

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

พฤหัสบดี โฮมรูม
  English  

Mr.Philip

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูจุฑามณี

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

Optional Activities

Home Economics                 

 Miss Hedda

 พระพุทธศาสนา  

ครูบุญช่ืน

  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน

  English  

Mr.Philip

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์
ยุวกาชาด

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

Physical Education 

Miss Gretel

วทิยาการค านวณ  

ครูสมพร

  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์
Com. - Eng. 
Mr.Philip

Arts

  Miss Gretel

  ภาษาจนี  

 ครูสุทดิา

  แนะแนว  

 ครูจติรลดา

  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูมณฑริา  ไชยชนะ          ครูสีตีฮายา  สะมะแอ

โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 
  ครูจุฑามณี

วทิยาการค านวณ  

ครูสมพร

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2

จนัทร์ โฮมรูม
  องักฤษ  

 ครูธนาพล

  ศิลปะ  

 ครูพลอยฉัตร

  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  ภาษาไทย  
ครูธีรวุฒิ

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

องักฤษ  ฟัง - พูด
  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน
ยุวกาชาด

องัคาร

พุธ โฮมรูม
  ภาษาจนี  

 ครูสุทดิา

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  องักฤษ  

 ครูธนาพล

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์

พฤหัสบดี โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  
 ครูธนาพล

   Com. - Eng.      

 ครูธนาพล

  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

  คณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  วทิยาศาสตร์ 
ครูจุฑามณี

 พระพุทธศาสนา  

ครูบุญช่ืน

  แนะแนว  
 ครูจติรลดา

โฮมรูม
  สุขศึกษา  

 ครูสีตฮีายา

  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน

  ภาษาไทย  

 ครูธีรวุฒิ

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์
องักฤษ  ฟัง - พูด

  องักฤษ  

 ครูธนาพล
กจิกรรม



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูนงลกัษณ์  คงขจรกลุ          ครูทองพูน  เทิดพุทธคุณ

โฮมรูม
  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  สังคมศึกษา  

  ครูนงลกัษณ์

พุธ โฮมรูม
  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  แนะแนว  

 ครูเฉลมิขวญั

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

วทิยาการค านวณ  

ครูสมพร

  องักฤษ  
  อ่าน - เขยีน  

 ครูธนาพล

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/3

จนัทร์ โฮมรูม
  ศิลปะ  

 ครูพลอยฉัตร

 พระพุทธศาสนา 

ครูนพดล

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน
องักฤษ  ฟัง - พูด ยุวกาชาด

องัคาร

  Com. - Eng.    

ครูธนาพล

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์
องักฤษ  ฟัง - พูด กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  สุขศึกษา  

 ครูสีตฮีายา

  สังคมศึกษา  

ครูนงลกัษณ์
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  ภาษาจนี  

 ครูสุทดิา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูวรรณภร  ค าภูศิริ          ครูธีรวุฒิ  สังข์ใหญ่

  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน

  Com. - Eng.    

ครูธนาพล

  ภาษาจีน  

 ครูสุทดิา

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

  กจิกรรม  

  เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  สุขศึกษา  

 ครูสีตฮีายา
องักฤษ  ฟัง - พูด

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  ศิลปะ  

  ครูพลอยฉัตร

 พระพุทธศาสนา 

ครูอนิทรดารา

พุธ โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  ประวตัศิาสตร์ 

  ครูพรีดา

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/4

จนัทร์ โฮมรูม
วทิยาการค านวณ  

ครูสมพร

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

องักฤษ  ฟัง - พูด
  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

 ครูธนาพล

ยุวกาชาด

องัคาร โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  สังคมศึกษา  

 ครูบุญช่ืน

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูธนาพล  วตัสาร         ครูพัชรินทร์  เพชรศิริ

ศุกร์ โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

 ครูสุวนนัท์

  ศิลปะ  

  ครูพลอยฉัตร

  องักฤษ  

ครูธนาพล

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์
  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

องักฤษ  ฟัง - พูด
  ภาษาไทย  
  ครูสมฤทยั

พุธ โฮมรูม
  สุขศึกษา  

 ครูสีตฮีายา

  คณิตศาสตร์ 

ครูทองพูน

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

 พระพุทธศาสนา 

ครูอนิทรดารา

 เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  องักฤษ  
  อ่าน - เขยีน  

 ครูธนาพล

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  สังคมศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูทองพูน

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

  องักฤษ  

 ครูธนาพล

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/5

จนัทร์ โฮมรูม
  ภาษาจนี  

  ครูสุทดิา

  ภาษาไทย  

  ครูสมฤทยั

  คณิตศาสตร์ 

  ครูทองพูน

  องักฤษ  

ครูธนาพล

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

วทิยาการค านวณ  

ครูสมพร
องักฤษ  ฟัง - พูด ยุวกาชาด

องัคาร โฮมรูม
  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูพรีดา

  สังคมศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์

  Com. - Eng.      

  ครูธนาพล



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูพรพิมล  ประจันบาล          Mr.Jorge  Escobar

Home Economics                    

   Miss Hedda

  กจิกรรม  

 เพ่ือสังคมฯ

Optional Activities

Arts

  Miss Gretel

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

       Listening &          

  Speaking   
Mr.Jorge

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  English  

Mr.Philip

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

ยุวกาชาด

  สังคมศึกษา  

ครูบุญช่ืน

  จนี / ญีปุ่่น  

  ครูสุทดิา /   

  ครูสุธาวาส

        Physical                   

        Education          

  Miss Gretel

Com. - Eng. 

Mr.Philip

       Listening &          

  Speaking   

Mr.Jorge

   Reading &   

Writing   
Mr.Philip

พฤหัสบดี โฮมรูม
  สุขศึกษา  

 ครูสุอาภา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

  English  

Mr.Philip

ศุกร์ โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์

ครูศิริลกัษ์

  สังคมศึกษา  

ครูบุญช่ืน

  วทิยาศาสตร์ 

ครูสิมาลี

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

พุธ โฮมรูม
  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

  แนะแนว  

ครูอุไรวรรณ์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูศิริลกัษ์

  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูบุญช่ืน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/1  (IEP)

จนัทร์ โฮมรูม
 พระพุทธศาสนา 

พระมหาสมศักดิ์

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสิมาลี
องัคาร โฮมรูม

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  English  

Mr.Philip



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูจุฑามณ ี จันทร์แดง          ครูปภณ  หาญกฤตพร

  สังคมศึกษา  

 ครูนศิารัตน์

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

 ครูปภณ

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  องักฤษ  

 ครูปภณ

  สุขศึกษา  

 ครูสุอาภา
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม องักฤษ  ฟัง - พูด

  สังคมศึกษา  

 ครูนศิารัตน์

ยุวกาชาด

พุธ โฮมรูม
  องักฤษ  

ครูปภณ

  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูจุฑามณี
องักฤษ  ฟัง - พูด

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

   Com. - Eng.    

ครูปภณ

  ศิลปะ  

 ครูธีริศรา

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูนศิารัตน์

  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/2

จนัทร์ โฮมรูม
 พระพุทธศาสนา 

พระมหาสมศักดิ์
วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  วทิยาศาสตร์ 

ครูจุฑามณี

  องักฤษ  

ครูปภณ

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

เสริมคณิตศาสตร์ 
ครูศิริลกัษ์

  จนี / ญีปุ่่น  
  ครูสุทดิา /   

  ครูสุธาวาส

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

องัคาร โฮมรูม
  ภาษาไทย  

ครูเตม็ฟ้า



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูเจตย์กญัญา  สาระภี          ครูเต็มฟ้า  พลโยธา

  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า
กจิกรรม

ศุกร์ โฮมรูม

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

 ครูปภณ

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  ภาษาไทย  

ครูเตม็ฟ้า
วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูจุฑามณี

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์
องักฤษ  ฟัง - พูด

พุธ โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

 ครูจุฑามณี

  สังคมศึกษา  

ครูนศิารัตน์

องัคาร โฮมรูม
  ประวตัศิาสตร์ 

ครูนศิารัตน์

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  จนี / ญีป่่ ุน  

  ครูสุทดิา /   

  ครูสุธาวาส

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  องักฤษ  

 ครูปภณ

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  สุขศึกษา  

 ครูสุอาภา

   Com. - Eng.    

ครูปภณ

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์
ยุวกาชาด

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์
องักฤษ  ฟัง - พูด

  องักฤษ  

 ครูปภณ

  สังคมศึกษา  

ครูนศิารัตน์

  องักฤษ  

ครูปภณ

จนัทร์ โฮมรูม
  ศิลปะ  

 ครูธีริศรา

พระพุทธศาสนา

พระมหาสมศักดิ์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/3



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูปิยนุช  มหาบูรณะ          ครูนัฐวุธ  เพ็งแจ่ม

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  พลศึกษา  

  ครูเจตย์กญัญา

  สุขศึกษา  

 ครูสุอาภา

องักฤษ  ฟัง - พูด
  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  สังคมศึกษา  

ครูบุญช่ืน
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

  ครูวรรณกร

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูจุฑามณี
ยุวกาชาด

พุธ โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

  สังคมศึกษา  

ครูบุญช่ืน

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์
องักฤษ  ฟัง - พูด

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  วทิยาศาสตร์ 

ครูจุฑามณี

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/4

จนัทร์ โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา

  จนี / ญีปุ่่น  

  ครูสุทดิา /   

  ครูสุธาวาส

Com. - Eng. 

ครูวรรณภร

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

 พระพุทธศาสนา
พระมหากรพฒัน์

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล

องัคาร โฮมรูม
  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูบุญช่ืน

เสริมคณติศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูศิริลกัษ์  สุดมุข         ครูธีริศรา  เธียรส าราญ

  ภาษาไทย  

ครูเตม็ฟ้า

  สังคมศึกษา  

ครูนศิารัตน์
กจิกรรม

ศุกร์ โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

  ศิลปะ  

 ครูธีริศรา

   Com. - Eng.    

ครูปภณ

  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสิมาลี

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

ครูปภณ

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

พุธ โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์
องักฤษ  ฟัง - พูด

องัคาร โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

ครูสิมาลี

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  พลศึกษา  

ครูเจตย์กญัญา

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูพชัรินทร์

  สังคมศึกษา  

ครูนศิารัตน์

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

  ภาษาไทย  

 ครูเตม็ฟ้า
ยุวกาชาด

  วทิยาการ  

  ค านวณ  

  ครูศศิวมิล

  จนี / ญีปุ่่น  
  ครูสุทดิา /   

  ครูสุธาวาส

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพฒัน์

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล

  องักฤษ  

ครูวรรณภร

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริลกัษ์

จนัทร์ โฮมรูม
  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูนศิารัตน์
องักฤษ  ฟัง - พูด

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/5



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูเจนจิรา  งอกงาม          ครูสุธาวาส  เกษมบุญชัย

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

กจิกรรม

  พลศึกษา  

  ครูกมลวรรณ

ยุวกาชาด

  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

  สังคมศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  ญีปุ่่น / จนี  

ครูสุธาวาส /   

ครูณัฐฐคนนิฐ์

พฤหัสบดี โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  ภาษาไทย  

ครูปราณี

พุธ โฮมรูม
  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูนงลกัษณ์
 องักฤษ   ฟัง - พูด

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

ศุกร์ โฮมรูม
  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

  สังคมศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูราตรี

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนฐัวธุ

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/1 

จนัทร์ โฮมรูม
 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพฒัน์

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา

  สุขศึกษา  

 ครูสุอาภา
 องักฤษ   ฟัง - พูด

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

  ครูประกายเดช

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

  Com. - Eng.      

ครูประกายเดช

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูราตรี

  ภาษาไทย  

ครูปราณี
องัคาร โฮมรูม

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วัน / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

     ครูที่ปรึกษา          ครูปราณี  อรุณโรจน์          ครูอุไรวรรณ์  สร้อยแก้ว

    ญ่ีปุ่น / จีน         

ครูสุธาวาส /   

ครูณัฐฐคนินฐ์

                      วิทยาศาสตร์                        

 ครูราตรี

 อังกฤษ   ฟัง - พูด
         ภาษาไทย        

  ครูปราณี

    คณิตศาสตร์    

ครูศิริจันทร์
ยุวกาชาด

    คณิตศาสตร์    

ครูศิริจันทร์

         ภาษาไทย        

  ครูปราณี

        สุขศึกษา        

ครูสุอาภา

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

          อังกฤษ         

 ครูประกายเดช

    คณิตศาสตร์    

ครูศิริจันทร์

      วิทยาศาสตร์     

 ครูราตรี

          อังกฤษ          

 ครูประกายเดช

        แนะแนว         

 ครูอุไรวรรณ์

      สังคมศึกษา     

ครูนงลักษณ์

          อังกฤษ          

 ครูประกายเดช

พุธ โฮมรูม

       กิจกรรม        

เพ่ือสังคมฯ

   ประวัติศาสตร์   

ครูนงลักษณ์

                          พลศึกษา                          

     ครูกมลวรรณ

                       การงานอาชีพ                      

     ครูศรีสุชา
ศุกร์ โฮมรูม

พฤหัสบดี โฮมรูม

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

      สังคมศึกษา     

ครูนงลักษณ์

กิจกรรม

          อังกฤษ          

     อ่าน - เขียน       

 ครูเจนจิรา

วิทยาการค านวณ  

ครูศศิวิมล

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/2

จันทร์ โฮมรูม  อังกฤษ   ฟัง - พูด
   ดนตรีสากล   

นาฏศิลป์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน

         ภาษาไทย        

 ครูปราณี

เสริมคณิตศาสตร์  

ครูนัฐวุธ

อังคาร โฮมรูม

         ศิลปะ           

ครูธีริศรา

     Com. - Eng.     

 ครูเจนจิรา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูสุมลรัตน์  อยู่แพทย์        ครูศรีสุชา  มูซาพงษ์

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

  ครูประกายเดช

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  ญีปุ่่น / จนี  

ครูสุธาวาส /  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  วทิยาศาสตร์ 

ครูราตรี

  สังคมศึกษา  

 ครูสมพร

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

  แนะแนว  

  ครูอุไรวรรณ์

  สังคมศึกษา  

 ครูสมพร
 องักฤษ   ฟัง - พูด

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

 เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ
ยุวกาชาดพุธ โฮมรูม

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  Com. - Eng.      

ครูประกายเดช

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูราตรี

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  องักฤษ  

 ครูสุมลรัตน์

  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูสมพร

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3

จนัทร์ โฮมรูม
  พลศึกษา  

  ครูกมลวรรณ

 เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ
 องักฤษ   ฟัง - พูด

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  การงานอาชีพ  

  ครูศรีสุชา

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพฒัน์

องัคาร โฮมรูม
  ภาษาไทย  

 ครูปราณี



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูศิริจันทร์  เกษรจันทร์         ครูนิศรา  เขวาล าธาร

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

  องักฤษ  

 ครูเจนจริา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  สังคมศึกษา  

ครูสมพร

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา

  ญีปุ่่น / จนี  

ครูสุธาวาส /   

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  ภาษาไทย  

 ครูปราณี
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

  ครูประกายเดช

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  แนะแนว  

ครูอุไรวรรณ์

  ภาษาไทย  

  ครูปราณี

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูสมพร

พุธ โฮมรูม  องักฤษ   ฟัง - พูด
  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  สังคมศึกษา  

ครูสมพร

   Com. - Eng.      

ครูประกายเดช

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูพรทพิย์
ยุวกาชาด

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/4

จนัทร์ โฮมรูม  องักฤษ   ฟัง - พูด
 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพฒัน์

  ดนตรีสากล  

นาฏศิลป์

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูนฐัวธุ

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

  พลศึกษา  

  ครูกมลวรรณ

องัคาร โฮมรูม
  การงานอาชีพ  

  ครูนศิรา

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูสมพร  ยิม้เจียม         ครูประกายเดช  ประคุณสุขใจ

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา
กจิกรรม

ศุกร์ โฮมรูม
  องักฤษ  

ครูประกายเดช

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  พลศึกษา  

  ครูกมลวรรณ

  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

  ดนตรีไทย  

นาฏศิลป์

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  Com. - Eng.      

 ครูสุมลรัตน์

  ญีปุ่่น / จนี 

ครูสุธาวาส /

ครูณัฐฐคนนิฐ์

พุธ โฮมรูม  องักฤษ   ฟัง - พูด
  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

องัคาร โฮมรูม
  ภาษาไทย  

ครูธีรวุฒิ

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูธวชัชัย

  การงานอาชีพ  

  ครูนศิรา

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพฒัน์

วทิยาการค านวณ  

ครูศศิวมิล

  ประวตัศิาสตร์ 

 ครูสมพร

  แนะแนว  

 ครูอุไรวรรณ์

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  องักฤษ  

ครูประกายเดช

  องักฤษ  

  อ่าน - เขยีน  

  ครูสุมลรัตน์

  สังคมศึกษา  

 ครูสมพร

  คณิตศาสตร์ 

ครูศิริจนัทร์

  องักฤษ  

ครูประกายเดช
ยุวกาชาด

  สังคมศึกษา  

ครูสมพร

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูธวชัชัย

จนัทร์ โฮมรูม  องักฤษ   ฟัง - พูด
  วทิยาศาสตร์ 

ครูพรทพิย์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/5



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูมยุรีวรรณ  อุดมอทิธิเสถียร          ครูสิมาล ี เลศิฤทธ์ิศิริกลุ
* นักเรียนทีส่มัครเรียน BC.  ไปเรียน BC.

องัคาร โฮมรูม
  ชีววทิยา  

  อ .เจนจริา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1 

จนัทร์ โฮมรูม
  องักฤษ*(Com)   

 ครูสุมลรัตน์

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  องักฤษ *  

 ครูสุมลรัตน์

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  ฟิสิกส์ 
  ครูสิมาลี

  เคม ี 

  ครูพลวฒัน์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูนศิารัตน์

  คณิตศาสตร์ 

  ครูมยรีุวรรณ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  ภาษาไทย  

ครูวนัเพญ็

  พลศึกษา  
 ครูวลัลภา

พุธ
เสริมคณิตศาสตร์ 
ครูมยรีุวรรณ

ศุกร์ โฮมรูม
  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูมยรีุวรรณ

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

  ดนตรีไทย / สากล      

  ครูปิยนุช / ครูชาคริต

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

กจิกรรม

  ฟิสิกส์ 

  ครูสิมาลี

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูมยรีุวรรณ

  ภาษาไทย  

ครูวนัเพญ็

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  เคม ี 

 ครูพลวฒัน์

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  องักฤษ *  

 ครูสุมลรัตน์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูสุทธาวด ี สุขเกษม          ครูศุภฤกษ์  เอมะบุตร
* นักเรียนทีส่มัครเรียน BC.  ไปเรียน BC.

  อาเซียนศึกษา  

ครูนพดล

           ญีปุ่่น / จนี        

  ครูศุภฤกษ์ / ครูณัฐฐคนนิฐ์

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูนศิารัตน์

   ดนตรีไทย / สากล     

  ครูปิยนุช / ครูชาคริต

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  ภาษาไทย  

ครูวนัเพญ็

  ญีปุ่่น / จนี 

ครูศุภฤกษ์ / 

ครูณัฐฐคนนิฐ์

กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

ครูชลลดา

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  

  ครูสุทธาวดี

  อาเซียนศึกษา  

ครูนพดล

พุธ โฮมรูม

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  

  ครูสุทธาวดี

  สุขศึกษา  

  ครูสีตฮีายา

องักฤษ * ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  ญีปุ่่น / จนี 

ครูศุภฤกษ์ / 

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  คณิตศาสตร์ 

ครูชลลดา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/2 

จนัทร์ โฮมรูม
           ญีปุ่่น / จนี        

  ครูศุภฤกษ์ / ครูณัฐฐคนนิฐ์

องักฤษ * ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

องักฤษ * ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

  องักฤษ(Com)    

ครูสุมลรัตน์

องัคาร โฮมรูม
  ภาษาไทย  
ครูวนัเพญ็

  พลศึกษา  

 ครูวลัลภา

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

  ฟิสิกส์ 

 ครูสิมาลี

 ภาษากบัวฒันธรรม

        ครูสุทธาวดี

  อาเซียนศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

 ภาษากบัวฒันธรรม

  ครูสุทธาวดี

  ฟิสิกส์ 
  ครูสิมาลี

  อาเซียนศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

 ครูที่ปรึกษา          ครูนพดล  วงศ์ศรี          ครูเฉลมิขวญั  บางทา
* นักเรียนทีส่มัครเรียน BC.  ไปเรียน BC.

 วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

กจิกรรม

ศุกร์
  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  การงานอาชีพ  

 ครูณัฐกานต์

องค์ประกอบศิลป์ 

ครูพลอยฉัตร

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
วาดเส้นพืน้ฐาน 

ครูธีริศรา

  สุขศึกษา  

  ครูสีตฮีายา

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

พุธ โฮมรูม

  ฟิสิกส์ 

  ครูสิมาลี   องักฤษ*  

  ครูเจนจริา

  วาดเส้นพืน้ฐาน  

  ครูธีริศรา

  พลศึกษา  

 ครูวลัลภา

  องค์ประกอบศิลป์ 

  ครูพลอยฉัตร

  คณิตศาสตร์ 

ครูชลลดา

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูสมพร

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  ภาษาไทย  

ครูวนัเพญ็

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/3 

จนัทร์ โฮมรูม
  ภาษาไทย  

ครูวนัเพญ็

  คณิตศาสตร์ 

ครูชลลดา

  องักฤษ*  

  ครูเจนจริา

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  องักฤษ*(Com)   

 ครูเจนจริา

   ดนตรีไทย / สากล     

  ครูปิยนุช / ครูชาคริต

องัคาร โฮมรูม



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูพรทิพย์  ศรีชลา          ครูณฐักานต์  พิกลุงาม

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  ภาษาไทย  

 ครูวนัเพญ็

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  องักฤษ  
  ครูเจนจริา

  เสริม  
  คณิตศาสตร์ 

  ครูชลลดา

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  เสริม  

  คณิตศาสตร์ 

  ครูชลลดา

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  

 ครูสุทธาวดี

กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม
  ประวตัศิาสตร์ 

ครูสมพร

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

  อาเซียนศึกษา  

ครูนพดล

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์

พุธ โฮมรูม

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  เสริมคณิตศาสตร์ 

  ครูชลลดา

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  
 ครูสุทธาวดี

  องักฤษ  

  ครูเจนจริา

  การงานอาชีพ  

 ครูณัฐกานต์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/4 

จนัทร์ โฮมรูม
  Com. - Eng.     

ครูเจนจริา

  ภาษาไทย  

 ครูวนัเพญ็

  อาเซียนศึกษา  

ครูนพดล

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  คณิตศาสตร์ 
  ครู ชลลดา

  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

องัคาร โฮมรูม

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

   ดนตรีไทย / สากล     

  ครูปิยนุช / ครูชาคริต

  สุขศึกษา  

  ครูสีตฮีายา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูชาคริต  เตชะนันท์          ครูวนัเพ็ญ  จันธิมา

  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  พลศึกษา  

 ครูวลัลภา

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  สังคมศึกษา  

 ครูนพดล

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

พฤหัสบดี โฮมรูม
  เสริมคณิตศาสตร์ 

  ครูมยรีุวรรณ

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  ภาษาไทย  

 ครูวนัเพญ็

  การงานอาชีพ  

  ครูพรพมิล
กจิกรรม

พุธ โฮมรูม
  ดนตรีไทย / สากล      

  ครูปิยนุช / ครูชาคริต

  เสริม  

  คณิตศาสตร์ 

  ครูมยรีุวรรณ

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  

  ครูสุทธาวดี

   Com. - Eng.      

ครูสุมลรัตน์

  ภาษาไทย  

 ครูวนัเพญ็

  อาเซียนศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/5 

จนัทร์ โฮมรูม

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  เสริม  
  คณิตศาสตร์ 

  ครูมยรีุวรรณ

  อาเซียนศึกษา  

ครูนงลกัษณ์

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
นั

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

  องักฤษ  

ครูสุมลรัตน์

  ภาษากบั  

  วฒันธรรม  
  ครูสุทธาวดี

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูสมพร

องัคาร โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

  ครูพรทพิย์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูฑภิาภร  ชุมภู          ครูธวชัชัย  ผลกษาปน์สิน

  ชีววทิยา  

  อ.ปุณฑริกา

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

  พลศึกษา  

ครูกมลวรรณ

โฮมรูม

  เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูมยรีุวรรณ

  ฟิสิกส์ 

อ.นภิา

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูมยรีุวรรณ

  โครงงาน  

ครูสมฤทยั

  สังคมศึกษา  

 ครูฑิภาภร

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  เคม ี 

  ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์

  Com. - Eng.     

 ครูอารีรัตน์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

  สังคมศึกษา  

 ครูฑิภาภร

  การงานอาชีพ  

ครูณัฐกานต์

โฮมรูม
  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์

พฤหัสบดี โฮมรูม
  ฟิสิกส์ 

  อ.นภิา

องัคาร โฮมรูม

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/1 

จนัทร์ โฮมรูม
  แนะแนว  

ครูเฉลมิขวญั

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  นาฏศิลป์ 

ครูมณฑิรา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

กจิกรรม

พุธ

ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูนิศารัตน์  พรหมอยู่        ครูพลวฒัน์  วงษ์บุญฤทธ์ิ

  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร

  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

  นาฏศิลป์ 

ครูมณฑิรา

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  พลศึกษา  

 ครูกมลวรรณ
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  องักฤษ (Com)   

 ครูอารีรัตน์

ประวตัวิรรณคด ี 

ครูวนัเพญ็

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  การงานอาชีพ  

ครูณัฐกานต์

พุธ โฮมรูม
     ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น         

  อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  มนุษย์กบัสังคม  

 ครูนศิารัตน์

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูพลวฒัน์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/2 

จนัทร์ โฮมรูม
  แนะแนว  

ครูเฉลมิขวญั

  มนุษย์กบัสังคม  

 ครูนศิารัตน์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

ประวตัวิรรณคด ี 

ครูวนัเพญ็

  สังคมศึกษา  

  ครูฑิภาภร

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์

องัคาร โฮมรูม
     ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น         

  อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูกมลวรรณ  ทองฤทธ์ิ          ครูณฐัฐคนินฐ์  นิจรมย์

ศุกร์ โฮมรูม
  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูพลวฒัน์

  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  ภาษาไทย  

ครูเตม็ฟ้า

  พลศึกษา  

 ครูกมลวรรณ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

 ครูธวชัชัย

  การงานอาชีพ  

ครูณัฐกานต์

  แนะแนว  

ครูเฉลมิขวญั

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร
กจิกรรม

พุธ โฮมรูม
  องักฤษ (Com)   

ครูอารีรัตน์

ประวตัวิรรณคด ี 

ครูวนัเพญ็

องัคาร โฮมรูม
  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

 มนุษย์กบัสังคม  

ครูนศิารัตน์

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ภาษาไทย  

ครูเตม็ฟ้า

 มนุษย์กบัสังคม  

ครูนศิารัตน์

  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

ประวตัวิรรณคด ี 

ครูวนัเพญ็

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

จนัทร์ โฮมรูม
  นาฏศิลป์ 

 ครูกนกกาญจน์

  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/3 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูกนกกาญจน์  ช้างทอง          ครูสมฤทัย  จันทรุตมางกรู

  แนะแนว  

ครูเฉลมิขวญั

  โครงงาน  

ครูสุทธาวดี

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

  มนุษย์กบัสังคม  

 ครูฑิภาภร

  เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูมยรีุวรรณ

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose

พฤหัสบดี โฮมรูม
ประวตัวิรรณคด ี 

ครูสุทธาวดี

  นาฏศิลป์ 

  ครูกนกกาญจน์

 วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  คณิตศาสตร์ 

ครูธวชัชัย
กจิกรรม

พุธ โฮมรูม
  การงานอาชีพ  

ครูณัฐกานต์

  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร

  พลศึกษา  

 ครูกมลวรรณ

  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์

ประวตัวิรรณคด ี 

ครูสุทธาวดี

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  เสริม  

  คณิตศาสตร์ 

 ครูมยรีุวรรณ

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/4 

จนัทร์ โฮมรูม
  วทิยาศาสตร์ 

 ครูพลวฒัน์

  เสริม  

  คณิตศาสตร์ 

 ครูมยรีุวรรณ

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูพรีดา

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

       Com. - Eng.     

 ครูอารีรัตน์

  มนุษย์กบัสังคม  

ครูฑิภาภร

องัคาร โฮมรูม
  สังคมศึกษา  

 ครูฑิภาภร

องักฤษ   ฟัง -  พูด -

 อ่าน - เขยีน  

Mr.Jose



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

  เสริมคณิตศาสตร์ 

  ครูธวชัชัย

  ประวตัวิรรณคด ี 

  ครูสุทธาวดี

  อังกฤษ  ฟัง -  พูด - 

อ่าน - เขยีน ( Mr.Jose)

  ประวตัวิรรณคด ี 

  ครูสุทธาวดี

  มนุษย์กบัสังคม  

  ครูฑิภาภร

  อังกฤษ  ฟัง -  พูด - 

อ่าน - เขยีน ( Mr.Jose)

 อังกฤษ  ฟัง -  พูด -

อ่าน - เขยีน ( Mr.Jose)

  มนุษย์กบัสังคม  

  ครูฑิภาภร

 ครูที่ปรึกษา          ครูอารีรัตน์  ชัชชวลติสกลุ          ครูสุอาภา  อนุโต

  องักฤษ  

 ครูอารีรัตน์
กจิกรรม

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูพลวฒัน์

ศุกร์ โฮมรูม
วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  ฟิสิกส์ 

  อ.นภิา เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูธวชัชัย

  พลศึกษา  

 ครูกมลวรรณ

  ประวตัศิาสตร์ 

ครูอนิทรดารา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม

 ชีววทิยา    ( อ.ปุณฑริกา )
  ฟิสิกส์ 

 อ.นภิา

  เสริมคณิตศาสตร์ 

  ครูธวชัชัย

  แนะแนว  

  ครูเฉลมิขวญั

  โครงงาน  

ครูสมฤทยั

พุธ โฮมรูม
  นาฏศิลป์ 

ครูกนกกาญจน์

  Com. - Eng.   

ครูอารีรัตน์

 เคม ี   ( ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์ )
  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5/5

จนัทร์ โฮมรูม
  การงานอาชีพ  

ครูณัฐกานต์

  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  สุขศึกษา  

ครูสุอาภา

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั

  คณิตศาสตร์ 

ครูธวชัชัย

องัคาร โฮมรูม
  องักฤษ  

ครูอารีรัตน์

  สังคมศึกษา  

ครูฑิภาภร

  ภาษาไทย  

ครูสมฤทยั



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูพีรดา  ป่ินประดบั         ครูมัทนียา  วงัฉาย

  สังคมศึกษา  

 ครูพรีดา

  องักฤษ  

 ดร.พชัร์สิตา

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา

เคม ี( ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์ )

  ฟิสิกส์ 

อ.นภิา

 วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

  แนะแนว  

ครูจติรลดา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  การงานอาชีพ  

 ครูนศิรา

  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  ศิลปะ  

ครูธีริศรา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  สังคมศึกษา  

 ครูพรีดา

พระพุทธศาสนา 

พระมหากรพฒัน์

  Com. - Eng.      

 ครูประกายเดช

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/1 

จนัทร์ โฮมรูม

พ
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บ
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ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ชีววทิยา  

  รศ.ดร.มาลนิี

  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  ฟิสิกส์ 

 อ.นภิา

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูสุวนนัท์

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี
  เคม ี 

 ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์

โฮมรูมพุธ

กจิกรรม
  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

ศุกร์
  ฟิสิกส์ 

อ.นภิา

องัคาร

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูชลลดา  สุขประเสริฐ          ครูปนัดดา  หนูสัมปทวน

  แนะแนว  

ครูจติรลดา

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา
กจิกรรม

ศุกร์ โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา

  สังคมศึกษา  

 ครูพรีดา

  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

  องักฤษ  

 ดร.พชัร์สิตา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
      ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น        

 อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์

  สังคมศึกษา  

 ครูพรีดา

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์

พระพุทธศาสนา  

พระมหากรพฒัน์

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

พุธ โฮมรูม
  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์

  การงานอาชีพ  

 ครูนศิรา

  ภาษาไทย  

ครูสุทธาวดี

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/2 

จนัทร์ โฮมรูม
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

  Com. - Eng.   

ครูธนาพล

  ภาษาไทย  

ครูสุทธาวดี

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ศิลปะ  

ครูพลอยฉัตร

  วทิยาศาสตร์ 

  ครูสุวนนัท์

องัคาร

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

 ดร.รังสิมา

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา

  โครงงาน  

ครูปนดัดา

  ฝร่ังเศส / ญีปุ่่น  

  อ.ฉัตรชัย /   

ครูศุภฤกษ์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูจิตรลดา  เหงี่ยมไพศาล      ครูสุวนันท์  ภูวนารถ

  ภาษาไทย  

 ครูมทันยีา

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูสุวนนัท์
กจิกรรม

ศุกร์ โฮมรูม
  องักฤษ  

  ดร.พชัร์สิตา

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

  ศิลปะ  

 ครูพลอยฉัตร

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี โฮมรูม
  การงานอาชีพ  

  ครูนศิรา

  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  องักฤษเชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา

  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา

  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

พุธ โฮมรูม
  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  ภาษาไทย  

 ครูมทันยีา

  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

  สังคมศึกษา  

ครูพรีดา

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

พระพุทธศาสนา  

พระมหากรพฒัน์

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/3 

จนัทร์ โฮมรูม
  คณิตศาสตร์ 

 ครูชลลดา

  แนะแนว  

ครูจติรลดา

วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ภาษาจนี  

ครูณัฐฐคนนิฐ์

  สังคมศึกษา  

ครูพรีดา

  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

องัคาร โฮมรูม
  Com. - Eng.   

ครูปภณ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

 ครูที่ปรึกษา          ครูราตรี  เพ็งแจ่ม          ครูอนิทรดารา  เช่ืองดี

  การงานอาชีพ  

 ครูนศิรา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ
ศุกร์ โฮมรูม

  องักฤษ  

  ดร.พชัร์สิตา

  โครงงาน  

ครูราตรี

  โครงงาน  

 ครูอนิทรดารา

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

   Com. - Eng.      

ครูประกายเดช

  สังคมศึกษา  

ครูอนิทรดารา
กจิกรรมพฤหัสบดี โฮมรูม

  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

 เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

พุธ โฮมรูม
 วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

  ศิลปะ  

  ครูพลอยฉัตร

  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  สังคมศึกษา  

 ครูอนิทรดารา

พระพุทธศาสนา  

พระมหากรพฒัน์

  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/4 

จนัทร์ โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  หลกัภาษาไทย  

ครูมทันยีา

เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ครูอนิทรดารา

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูราตรี

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  แนะแนว  

ครูจติรลดา

องัคาร โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  องักฤษเชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา



คาบ 1 2 3 4 5 6 7

วนั / เวลา 07.50 – 08.40 08.30 – 08.40 08.40 – 09.30 09.30 – 10.20 10.20 – 11.10 11.10 – 12.10 12.10 – 13.00 13.00 – 13.50 13.50 – 14.40 14.40-15.30

  โครงงาน  

  ครูวลัลภา

  เสริมคณิตศาสตร์ 

  ครูยุทธดนยั

  หลกัภาษาไทย  

  ครูสมฤทยั

  โครงงาน  

  ครูมทันยีา

  เหตุการณ์ปัจจุบัน 

  ครูอนิทรดารา

  เคม ี 

  ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์

โฮมรูม
  หลกัภาษาไทย  

  ครูสมฤทยั

  โครงงาน  

  ครูพลอยฉัตร

  ฟิสิกส์ 

  อ.นภิา

  ฟิสิกส์ 

  อ.นภิา

โฮมรูม
  เหตุการณ์ปัจจุบัน 

  ครูอนิทรดารา

 ครูที่ปรึกษา          ครูวลัลภา  นันตะโภค          ครูพลอยฉัตร  จันทร

กจิกรรม

ศุกร์
  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  แนะแนว  

ครูจติรลดา

  องักฤษ  

  ดร.พชัร์สิตา

  กจิกรรม  

เพ่ือสังคมฯ

พฤหัสบดี

เคม ี( ผศ.ดร.ภทัทวฒัน์ )
  คณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  ศิลปะ  

 ครูพลอยฉัตร

  Com. - Eng.     

 ครูปภณ

  ฟิสิกส์ 

  อ.นภิา   การงานอาชีพ  

 ครูนศิรา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

พระพุทธศาสนา  

พระมหากรพฒัน์

พุธ โฮมรูม
  พลศึกษา  

ครูวลัลภา

  วทิยาศาสตร์ 

 ครูราตรี

  สังคมศึกษา  

ครูอนิทรดารา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

 วทิยาการค านวณ  

ครูปนดัดา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/5

จนัทร์ โฮมรูม

 ชีววทิยา    ( รศ.ดร.มาลนิ ี)

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั

  ภาษาไทย  

ครูมทันยีา

  สังคมศึกษา  

ครูอนิทรดารา

  สุขศึกษา  

ครูสีตฮีายา

เสริมคณิตศาสตร์ 

ครูยุทธดนยั

องัคาร

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา

  องักฤษ  

  เชิงเคราะห์ 

ดร.รังสิมา




