ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 (IEP)

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

1

2

3

4

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

Home Economics
Miss Hedda

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40 - 15.30

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

English
Andreas

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

ยุวกาชาด

แนะแนว
ครูจติ รลดา

ประวัตศิ าสตร์ Physical Education
ครูพรี ดา
Miss Gretel

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

English
Andreas

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

ภาษาญีป่ ุ่ น
ครูสุธาวาส

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

พุธ

โฮมรูม

Listening &
Speaking
Mr.Jorge

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครูสมพร

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

โฮมรูม

ครูบุญชื่ น ฉิมเกิด

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

Reading & Writin
Andreas

Listening &
Speaking
Mr.Jorge

เสริมคณิตศาสตร์
ครูทองพูน

English
Andreas

เสริมคณิตศาสตร์
ครูทองพูน

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

พระพุทธศาสนา
ครูบุญชื่ น

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

Com. - Eng.
Andreas

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

Optional
Activities

Arts
Miss Gretel

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

อังคาร

โฮมรูม

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูธนาพล

พุธ

โฮมรูม

ภาษาญีป่ ุ่ น
ครูสุธาวาส

แนะแนว
ครูจติ รลดา

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

จันทร์

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

โฮมรูม

ครูมณฑิรา ไชยชนะ

ครูสีตฮี ายา สะมะแอ

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

การออกแบบและ
เทคโนโลยี
ครูสมพร

เสริมคณิตศาสตร์
ครูทองพูน

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

ยุวกาชาด

Com. - Eng.
ครูธนาพล

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

พระพุทธศาสนา
ครูบุญชื่ น

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

กิจกรรม

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/3

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

07.50 – 08.40

1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

โฮมรูม

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

พระพุทธศาสนา
ครูนพดล

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

โฮมรูม

พฤหัสบดี

โฮมรูม

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

ศุกร์

โฮมรูม

อังกฤษ
ครูวรรณภร

ครูทปี่ รึกษา

ครูนงลักษณ์ คงขจรกุล

ครูทองพูน เทิดพุทธคุณ

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

การออกแบบ

อังกฤษ

และเทคโนโลยี

อ่ าน - เขียน

ครูสมพร

ครู ธนาพล

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

พุธ

เสริมคณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

12.00 – 13.00

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ยุวกาชาด

อังกฤษ
ครูวรรณภร
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

การงานอาชีพ

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

อังกฤษ
ครูวรรณภร

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

Com. - Eng.
ครูธนาพล

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

กิจกรรม

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

เสริม คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ภาษาญีป่ ุ่ น
ครูสุธาวาส

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ครูเมญาณี

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

1

2

3

4

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

การออกแบบและ
จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

ศุกร์

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ครูทปี่ รึกษา

ครูวรรณภร คาภูศิริ

เทคโนโลยี
ครูสมพร

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

การงานอาชีพ

อังกฤษ

ครูเมญาณี

ฟัง - พูด

อ่ าน - เขียน
ครูธนาพล

ยุวกาชาด

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

พลศึกษา

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

ครูเจตย์กญ
ั ญา

อังกฤษ
ครูวรรณภร

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

พระพุทธศาสนา
ครูอนิ ทรดารา

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาญีป่ ุ่ น
ครูสุธาวาส

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

Com. - Eng.
ครูธนาพล

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

ครูธีรวุฒิ สังข์ ใหญ่

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/5
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

ภาษาญีป่ ุ่ น
ครูสุธาวาส

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครูธนาพล

อังคาร

โฮมรูม

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

พุธ

โฮมรูม

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

คณิตศาสตร์
ครูทองพูน

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

พฤหัสบดี

โฮมรูม

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูธนาพล

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

ศุกร์

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

วัน / เวลา

ครูทปี่ รึกษา

07.50 – 08.40

ครูธนาพล วัตสาร

ครูพชั รินทร์ เพชรศิริ

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

การงานอาชีพ
ครูเมญาณี

12.00 – 13.00

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ยุวกาชาด

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
ครูธนาพล

ครูสุวนันท์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

Com. - Eng.
ครูธนาพล

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

พระพุทธศาสนา
ครูอนิ ทรดารา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

กิจกรรม

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 (IEP)

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

1

2

3

4

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

พระพุทธศาสนา
พระมหาสมศักดิ์

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

Arts
Miss Gretel

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

English
Andreas

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ประวัตศิ าสตร์
ครูบุญชื่ น

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูสุธาวาส / ครูสุทดิ า

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

พุธ

โฮมรูม

ภาษาไทย
ครูปราณี

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ดนตรีไทย
นาฏศิลป์

English
Andreas

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

โฮมรูม

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

วิทยาศาสตร์
ครูสิมาลี

ภาษาไทย
ครูปราณี

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

ครูพรพิมล ประจันบาล

Mr.Jorge Escobar

12.00 – 13.00

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

Listening &
Speaking
Mr.Jorge

English
Andreas

ภาษาไทย
ครูปราณี

วิทยาศาสตร์
ครูสิมาลี
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

Com. - Eng.
Andreas

Home Economics
Miss Hedda

Listening &
Speaking
Mr.Jorge

Reading &
Writing Andreas

ยุวกาชาด

Physical
Education Miss
Gretel

Optional Activities

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

โฮมรูม

พระพุทธศาสนา
พระมหาสมศักดิ์

และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

Com. - Eng.
ครูปภณ

ศิลปะ
ครูธีริศรา

จันทร์

การออกแบบ

การงานอาชีพ

อังคาร

โฮมรูม

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

พุธ

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

พฤหัสบดี

โฮมรูม

อังกฤษ
ฟัง - พูด

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ศุกร์

โฮมรูม

ครูทปี่ รึกษา

ครูปภณ หาญกฤตพร

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ครูพรพิมล

ครู ศศิวิมล

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

12.00 – 13.00

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

ประวัตศิ าสตร์ ครู
นิศารัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ญีป่ ุ่ น / จีน
ดนตรีไทยนาฏศิลป์
ครูสุธาวาส / ครูสุทดิ า

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูปภณ

ยุวกาชาด

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ

กิจกรรม

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

ศิลปะ
ครูธีริศรา

พระพุทธศาสนา
พระมหาสมศักดิ์

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู สุทดิ า

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูปภณ

อังคาร

โฮมรูม

ประวัตศิ าสตร์
ครูนศิ ารัตน์

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

Com. - Eng.
ครูปภณ

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ดนตรีไทย
นาฏศิลป์

ยุวกาชาด

พุธ

โฮมรูม

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

กิจกรรม

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

ครูเจตย์กญ
ั ญา สาระภี

ครูเต็มฟ้า พลโยธา

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

การงานอาชีพ
ครูพรพิมล

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

ภาษาอังกฤษ
ครูปภณ

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

การออกแบบและ
เทคโนโลยี
ครูศศิวมิ ล

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ศิลปะ
ครูธีริศรา

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู สุทดิ า

Com. - Eng.
ครูวรรณภร

อังคาร

โฮมรูม

ประวัตศิ าสตร์
ครูบุญชื่ น

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

พุธ

โฮมรูม

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

เสริมคณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

ดนตรีไทย
นาฏศิลป์

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

การออกแบบ

อังกฤษ
ฟัง - พูด

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

จันทร์

และเทคโนโลยี

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูวรรณภร

12.00 – 13.00

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

การงานอาชีพ
ครูพรพิมล

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ยุวกาชาด

อังกฤษ
ฟัง - พูด

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

วิทยาศาสตร์
ครูธนภรณ์

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

สังคมศึกษา
ครูบุญชื่ น

กิจกรรม

ครู ศศิวมิ ล

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

โฮมรูม

ครูปิยนุช มหาบูรณะ

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ครูนฐั วุธ เพ็งแจ่ ม

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/5
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

ประวัตศิ าสตร์
ครูนศิ ารัตน์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

อังคาร

โฮมรูม

วิทยาศาสตร์
ครูสิมาลี

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

พุธ

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูสุธาวาส / ครูสุทดิ า

พฤหัสบดี

โฮมรูม

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูปภณ

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

อังกฤษ
ครูวรรณภร

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

การงานอาชีพ
ครูเมญาณี

กิจกรรม

ศุกร์

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูศิริลกั ษ์

ศิลปะ
ครูธีริศรา

Com. - Eng.
ครูปภณ

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

วิทยาศาสตร์
ครูสิมาลี

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

วัน / เวลา

ครูทปี่ รึกษา

07.50 – 08.40

ครูศิริลกั ษ์ สุ ดมุข

ครูธีริศรา เธียรสาราญ

12.00 – 13.00

พลศึกษา
ครูเจตย์กญ
ั ญา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

เสริมคณิตศาสตร์
ครูพชั รินทร์

ภาษาอังกฤษ
ครูวรรณภร

ดนตรีไทยนาฏศิลป์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

ยุวกาชาด

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

สังคมศึกษา
ครูนศิ ารัตน์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

แนะแนว
ครูสุอาภา

อังกฤษ
ฟัง - พูด

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

อังคาร

โฮมรูม

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ
ครูเจนจิรา

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

พุธ

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูเจนจิรา

อังกฤษ
ฟัง - พูด

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ภาษาไทย
ครูปราณี

โฮมรูม

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

ครูเจนจิรา งอกงาม

ครูสุธาวาส เกษมบุญชัย

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ศิลปะ
ครูธีริศรา

Com. - Eng.
ครูประกายเดช

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ภาษาไทย
ครูปราณี

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

ภาษาอังกฤษ
ครูเจนจิรา

เสริมคณิตศาสตร์
ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูนฐั วุธ
ครูสุธาวาส / ครูสุทดิ า

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

ประวัตศิ าสตร์
ครูเจนจิรา

การงานอาชีพ
ครูศรีสุชา

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูประกายเดช

เสริมคณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ยุวกาชาด

กิจกรรม

ภาษาไทย
ครูปราณี

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

อังกฤษ
ฟัง - พูด

อังคาร

โฮมรูม

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

ภาษาไทย
ครูปราณี

พุธ

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

อังกฤษ
ฟัง - พูด

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูเจนจิรา

ศุกร์

โฮมรูม

วัน / เวลา

ครูทปี่ รึกษา

07.50 – 08.40

ครูปราณี อรุณโรจน์

ครูอุไรวรรณ์ สร้ อยแก้ ว

การงานอาชีพ
ครูศรีสุชา

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ดนตรีไทย / นาฏศิลป์

ภาษาไทย
ครูปราณี

เสริมคณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู สุทดิ า

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

ภาษาไทย
ครูปราณี

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

สังคมศึกษา
ครูนงลักษณ์

เสริมคณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

ประวัตศิ าสตร์
ครูนงลักษณ์

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

การออกแบบ

ศิลปะ
ครูธีริศรา

และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

Com. - Eng.
ครูเจนจิรา

ยุวกาชาด

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

1

2

3

4

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

เสริม คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

อังกฤษ
ฟัง - พูด

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

ภาษาไทย
ครูปราณี

พุธ

โฮมรูม

สังคมศึกษา
ครูสมพร

Com. - Eng.
ครูประกายเดช

พฤหัสบดี

โฮมรูม

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

โฮมรูม

ครูสุมลรัตน์ อยู่แพทย์

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

ครูศรีสุชา มูซาพงษ์

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

เสริม คณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ภาษาไทย
ครูปราณี

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครู ประกายเดช

12.00 – 13.00

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

อังกฤษ
ฟัง - พูด

สังคมศึกษา
ครูสมพร

ภาษาอังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

การงานอาชีพ
ครูศรีสุชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

ดนตรีสากล / นาฏศิลป์

ภาษาไทย
ครูปราณี

ยุวกาชาด

ภาษาอังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

กิจกรรม

ศิลปะ
ครูธีริศรา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู สุทดิ า

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

จันทร์

โฮมรูม

อังกฤษ
ฟัง - พูด

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

โฮมรูม

วัน / เวลา

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

07.50 – 08.40

โฮมรูม

โฮมรูม

ครูศิริจนั ทร์ เกษรจันทร์

พระพุทธศาสนา
เสริม คณิตศาสตร์
ดนตรีไทย / นาฏศิลป์
พระมหากรพัฒน์
ครูนฐั วุธ

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

อังกฤษ
ฟัง - พูด

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูประกายเดช

สังคมศึกษา
ครูสมพร

ภาษาไทย
ครูปราณี

ครูนศิ รา เขวาลาธาร

12.00 – 13.00

ภาษาอังกฤษ
ครูเจนจิรา

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

สังคมศึกษา
ครูสมพร

Com. - Eng.
ครูประกายเดช

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

ศิลปะ
ครู ธีริศรา

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

ภาษาไทย
ครูปราณี

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

ยุวกาชาด

ภาษาไทย
ครูปราณี

กิจกรรม

ญีป่ ่ ุน / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู ณฏั ฐคนินฐ์

ภาษาอังกฤษ
ครูเจนจิรา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูนฐั วุธ

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/5

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

จันทร์

1

2

3

4

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.00

โฮมรูม

อังกฤษ
ฟัง - พูด

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

ภาษาไทย
ครูปราณี

เสริมคณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

พลศึกษา

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

โฮมรูม

อังกฤษ
ฟัง - พูด

โฮมรูม

Com. - Eng.
ครูสุมลรัตน์

เสริมคณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูทปี่ รึกษา

โฮมรูม

ครูสมพร ยิม้ เจียม

ครูกมลวรรณ

ครูประกายเดช ประคุณสุ ขใจ

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

5

6

7

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

แนะแนว
ครูอุไรวรรณ์

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

การออกแบบ
และเทคโนโลยี
ครู ศศิวมิ ล

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

ดนตรีสากล
นาฏศิลป์

ศิลปะ
ครูธีริศรา

อังกฤษ
อ่ าน - เขียน
ครูสุมลรัตน์

คณิตศาสตร์
ครูศิริจนั ทร์

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

ยุวกาชาด

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

กิจกรรม

สังคมศึกษา
ครูสมพร

สังคมศึกษา
ครูสมพร

ญีป่ ่ ุน / จีน
ครู สุธาวาส /
ครู ณฏั ฐคนินฐ์

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ภาษาไทย
ครูธีรวุฒิ

ภาษาไทย
ครูปราณี

ภาษาอังกฤษ
ครูประกายเดช

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

