ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

โฮมรูม

ศุกร์

โฮมรูม

ครูมยุรีวรรณ อุดมอิทธิเสถียร

11.10 – 12.10

อังกฤษ*(Com)
ครูสุมลรัตน์

ฟิ สิกส์
ครูสิมาลี

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ *
ครูสุมลรัตน์

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

เคมี
ครูพลวัฒน์

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

ชีววิทยา
อ .เจนจิรา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

พฤหัสบดี

ครูที่ปรึกษา

1

เคมี
ครูพลวัฒน์

สังคมศึกษา
ครูนพดล

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

คณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

ครูสิมาลี เลิศฤทธิ์ศิริกลุ

อังกฤษ *
ครูสุมลรัตน์

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

ประวัตศิ าสตร์
ครูนศิ ารัตน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ดนตรีไทย / สากล
ครูปิยนุช / ครูชาคริต

ฟิ สิกส์
ครูสิมาลี

สังคมศึกษา
ครูนพดล

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

กิจกรรม

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

การงานอาชีพ
ครูพรพิมล

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

* นักเรียนทีส่ มัครเรียน BC. ไปเรียน BC.

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

08.30 – 08.40

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10
อังกฤษ * ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูศุภฤกษ์ / ครูณัฐฐคนินฐ์

โฮมรูม

โฮมรูม

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

สังคมศึกษา
ครูนพดล

ครูสุทธาวดี สุ ขเกษม

ดนตรีไทย / สากล
ครูปิยนุช / ครูชาคริต

ครูศุภฤกษ์ เอมะบุตร

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ * ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

ประวัตศิ าสตร์
ครูนศิ ารัตน์

11.10 – 12.10

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

การงานอาชีพ
ครูพรพิมล

อังกฤษ * ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

อังกฤษ(Com)
ครูสุมลรัตน์

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

อาเซียนศึกษา
ครูนพดล

สังคมศึกษา
ครูนพดล

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูศุภฤกษ์ /
ครูณัฐฐคนินฐ์

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูศุภฤกษ์ /
ครูณัฐฐคนินฐ์

กิจกรรม

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

อาเซียนศึกษา
ครูนพดล

ญีป่ ุ่ น / จีน
ครูศุภฤกษ์ / ครูณัฐฐคนินฐ์

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

* นักเรียนทีส่ มัครเรียน BC. ไปเรียน BC.

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

โฮมรูม

สังคมศึกษา
ครูนพดล

ครูนพดล วงศ์ ศรี

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อังกฤษ*
ครูเจนจิรา

อังกฤษ*(Com)
ครูเจนจิรา

องค์ ประกอบศิลป์
ครูพลอยฉัตร

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

ฟิ สิกส์
ครูสิมาลี

อังกฤษ*

อาเซียนศึกษา
ครูนงลักษณ์

วาดเส้ นพืน้ ฐาน
ครูธีริศรา

ภาษากับวัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

ครูเฉลิมขวัญ บางทา

ครูเจนจิรา

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

องค์ ประกอบศิลป์
ครูพลอยฉัตร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ดนตรีไทย / สากล
ครูปิยนุช / ครูชาคริต

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

อาเซียนศึกษา
ครูนงลักษณ์
อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ภาษากับวัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี
อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

วาดเส้ นพืน้ ฐาน
ครูธีริศรา

ฟิ สิกส์
ครูสิมาลี

ฟิ สิกส์
ครูสิมาลี

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

สังคมศึกษา
ครูนพดล

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

* นักเรียนทีส่ มัครเรียน BC. ไปเรียน BC.

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/4

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

07.50 – 08.40

1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

โฮมรูม

Com. - Eng.
ครูเจนจิรา

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

อาเซียนศึกษา
ครูนพดล

โฮมรูม

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ดนตรีไทย / สากล
ครูปิยนุช / ครูชาคริต

โฮมรูม

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

เสริมคณิตศาสตร์
ครูชลลดา

โฮมรูม

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

โฮมรูม

อังกฤษ
ครูเจนจิรา

ครูพรทิพย์ ศรีชลา

ครูณฐั กานต์ พิกลุ งาม

อังกฤษ
ครูเจนจิรา

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

คณิตศาสตร์
ครู ชลลดา

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

อาเซียนศึกษา
ครูนพดล

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

อังกฤษ
ครูเจนจิรา

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

สังคมศึกษา
ครูนพดล

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

สังคมศึกษา
ครูนพดล

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

อังกฤษ ฟัง - พูด วิทยาการคานวณ
อ่ าน - เขียน
ครูปนัดดา
Mr.Jose

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5
4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

อาเซียนศึกษา
ครูนงลักษณ์

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

ประวัตศิ าสตร์
ครูสมพร

โฮมรูม

วิทยาศาสตร์
ครูพรทิพย์

ภาษากับ
วัฒนธรรม
ครูสุทธาวดี

Com. - Eng.
ครูสุมลรัตน์

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

อาเซียนศึกษา
ครูนงลักษณ์

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

โฮมรูม

ดนตรีไทย / สากล
ครูปิยนุช / ครูชาคริต

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

สังคมศึกษา
ครูนพดล

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

ศุกร์

โฮมรูม

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

ครูที่ปรึกษา

07.50 – 08.40

1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

โฮมรูม

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

ครูชาคริต เตชะนันท์

อังกฤษ
ครูสุมลรัตน์

ครูวนั เพ็ญ จันธิมา

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

11.10 – 12.10

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ภาษาไทย
ครูวนั เพ็ญ

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

การงานอาชีพ
ครูพรพิมล

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

สังคมศึกษา
ครูนพดล

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
คาบ

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

จันทร์

โฮมรูม

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

อังคาร

โฮมรูม

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ศุกร์

โฮมรูม

วัน / เวลา

ครูที่ปรึกษา

07.50 – 08.40

ครูฑภิ าภร ชุมภู

11.10 – 12.10

เคมี
ผศ.ดร.ภัททวัฒน์

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1

โครงงาน
ครูสมฤทัย

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

Com. - Eng.
ครูอารีรัตน์

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

ครูธวัชชัย ผลกษาปน์ สิน

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

นาฏศิลป์
ครูมณฑิรา

ชีววิทยา
อ.ปุณฑริกา

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

กิจกรรม

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2

วัน / เวลา

จันทร์

07.50 – 08.40

1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

โฮมรูม

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

มนุษย์กบั สังคม
ครูนศิ ารัตน์

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

อังคาร

โฮมรูม

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์

พุธ

โฮมรูม

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์

พฤหัสบดี

โฮมรูม

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ศุกร์

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

ครูที่ปรึกษา

ครูนิศารัตน์ พรหมอยู่

ครูพลวัฒน์ วงษ์ บุญฤทธิ์

อังกฤษ (Com)
ครูอารีรัตน์

ประวัตวิ รรณคดี
ครูวนั เพ็ญ

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์

นาฏศิลป์
ครูมณฑิรา

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ประวัตวิ รรณคดี
ครูวนั เพ็ญ

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

อังกฤษ ฟัง - พูด วิทยาการคานวณ
อ่ าน - เขียน
ครูปนัดดา
Mr.Jose
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

มนุษย์กบั สังคม
ครูนศิ ารัตน์

วิทยาศาสตร์
ครูพลวัฒน์

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

กิจกรรม

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/3
คาบ
วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

มนุษย์กบั สังคม
ครูนศิ ารัตน์

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

อังคาร

โฮมรูม

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

มนุษย์กบั สังคม
ครูนศิ ารัตน์

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

พุธ

โฮมรูม

อังกฤษ (Com)
ครูอารีรัตน์

ภาษาไทย
ครูเต็มฟ้า

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

กิจกรรม

โฮมรูม

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

วิทยาศาสตร์
ครูพลวัฒน์

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

ประวัตวิ รรณคดี
ครูวนั เพ็ญ

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

จันทร์

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

ครูกมลวรรณ ทองฤทธิ์

ประวัตวิ รรณคดี
ครูวนั เพ็ญ

ครูณฐั ฐคนินฐ์ นิจรมย์

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

โฮมรูม

นาฏศิลป์
ครูกนกกาญจน์

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/4

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

โฮมรูม

โฮมรูม

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

วิทยาศาสตร์
ครูพลวัฒน์

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ประวัตวิ รรณคดี
ครูสุทธาวดี

โฮมรูม

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

ครูกนกกาญจน์ ช้ างทอง

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

ประวัตศิ าสตร์
ครูพรี ดา

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

Com. - Eng.
ครูอารีรัตน์

มนุษย์กบั สังคม
ครูฑิภาภร

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

ประวัตวิ รรณคดี
ครูสุทธาวดี

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

เสริม
คณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน
Mr.Jose

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

นาฏศิลป์
ครูกนกกาญจน์

มนุษย์กบั สังคม
ครูฑิภาภร

ครูสมฤทัย จันทรุตมางกูร

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

11.10 – 12.10

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

เสริมคณิตศาสตร์
ครูมยุรีวรรณ

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

โครงงาน
ครูสุทธาวดี

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

จันทร์

โฮมรูม

อังคาร

โฮมรูม

พุธ

โฮมรูม

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

การงานอาชีพ
ครูณัฐกานต์

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

นาฏศิลป์
ครูกนกกาญจน์

Com. - Eng.
ครูอารีรัตน์

ชีววิทยา ( อ.ปุณฑริกา )
พฤหัสบดี

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา

โฮมรูม

โฮมรูม

ครูอารีรัตน์ ชัชชวลิตสกุล

วิทยาศาสตร์
ครูพลวัฒน์
วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

ครูสุอาภา อนุโต

11.10 – 12.10

ประวัตวิ รรณคดี
ครูสุทธาวดี
ฟิ สิกส์
อ.นิภา

อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน ( Mr.Jose)

มนุษย์กบั สังคม
ครูฑิภาภร

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

สุ ขศึกษา
ครูสุอาภา

ภาษาไทย
ครูสมฤทัย

เสริมคณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

คณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

แนะแนว
ครูเฉลิมขวัญ

เคมี ( ผศ.ดร.ภัททวัฒน์ )
เสริมคณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

ประวัตวิ รรณคดี อังกฤษ ฟัง - พูด อ่ าน - เขียน ( Mr.Jose)
ครูสุทธาวดี

ฟิ สิกส์
อ.นิภา
มนุษย์กบั สังคม
ครูฑิภาภร

อังกฤษ ฟั ง - พูด อ่ าน - เขียน ( Mr.Jose)

เสริมคณิตศาสตร์
ครูธวัชชัย

พลศึกษา
ครูกมลวรรณ

โครงงาน
ครูสมฤทัย

สังคมศึกษา
ครูฑิภาภร

อังกฤษ
ครูอารีรัตน์

กิจกรรม

ประวัตศิ าสตร์
ครูอนิ ทรดารา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1
คาบ
07.50 – 08.40

จันทร์

อังคาร

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

เคมี
ผศ.ดร.ภัททวัฒน์

ศุกร์

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

ครูพีรดา ปิ่ นประดับ

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

เคมี ( ผศ.ดร.ภัททวัฒน์ )

แนะแนว
ครูจติ รลดา

โฮมรูม

พฤหัสบดี

11.10 – 12.10

ชีววิทยา
รศ.ดร.มาลินี

โฮมรูม

พุธ

ครูที่ปรึกษา

08.30 – 08.40

2

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

ครูมัทนียา วังฉาย

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน / เวลา

1

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

อังกฤษ
ดร.พัชร์ สิตา

ศิลปะ
ครูธีริศรา

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

Com. - Eng.
ครูประกายเดช

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2

วัน / เวลา

07.50 – 08.40

จันทร์

อังคาร

1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

โฮมรูม

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

Com. - Eng.
ครูธนาพล

ภาษาไทย
ครูสุทธาวดี

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

โครงงาน
ครูปนัดดา

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

พุธ

โฮมรูม

พฤหัสบดี

โฮมรูม

ศุกร์

โฮมรูม

ครูที่ปรึกษา

ครูชลลดา สุ ขประเสริฐ

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย / ครูศุภฤกษ์

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

ครูปนัดดา หนูสัมปทวน

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

ฝรั่งเศส / ญีป่ ุ่ น
อ.ฉัตรชัย /
ครูศุภฤกษ์

แนะแนว
ครูจติ รลดา

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

อังกฤษ
ดร.พัชร์ สิตา

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

ภาษาไทย
ครูสุทธาวดี

กิจกรรม

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3
1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

จันทร์

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

แนะแนว
ครูจติ รลดา

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

อังคาร

โฮมรูม

Com. - Eng.
ครูปภณ

พุธ

โฮมรูม

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

พฤหัสบดี

โฮมรูม

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

ศุกร์

โฮมรูม

วัน / เวลา

ครูที่ปรึกษา

07.50 – 08.40

ครูจิตรลดา เหงี่ยมไพศาล ครูสุวนันท์ ภูวนารถ

11.10 – 12.10

อังกฤษเชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

อังกฤษ
ดร.พัชร์ สิตา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

คณิตศาสตร์
ครูชลลดา

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

สังคมศึกษา
ครูพรี ดา

ภาษาจีน
ครูณัฐฐคนินฐ์

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

วิทยาศาสตร์
ครูสุวนันท์

กิจกรรม

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/4
1

2

3

08.30 – 08.40

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

จันทร์

โฮมรูม

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

อังคาร

โฮมรูม

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

อังกฤษเชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

พุธ

โฮมรูม

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

พฤหัสบดี

โฮมรูม

คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

ศุกร์

โฮมรูม

วัน / เวลา

ครูที่ปรึกษา

07.50 – 08.40

ครูราตรี เพ็งแจ่ ม

ครูอนิ ทรดารา เชื่ องดี

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

อังกฤษ
ดร.พัชร์ สิตา

โครงงาน
ครูอนิ ทรดารา

11.10 – 12.10

4

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

แนะแนว
ครูจติ รลดา

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

หลักภาษาไทย
ครูมทั นียา

คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

สังคมศึกษา
ครูอนิ ทรดารา

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

Com. - Eng.
ครูประกายเดช

สังคมศึกษา
ครูอนิ ทรดารา

กิจกรรม

โครงงาน
ครูราตรี

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5
คาบ
วัน / เวลา

07.50 – 08.40

08.30 – 08.40

1

2

3

08.40 – 09.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.10

11.10 – 12.10

ชีววิทยา ( รศ.ดร.มาลินี )

อังคาร

โฮมรูม

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

พุธ

พฤหัสบดี

อังกฤษ
เชิงเคราะห์
ดร.รังสิมา

โฮมรูม

เคมี
ผศ.ดร.ภัททวัฒน์

ฟิ สิกส์
อ.นิภา

หลักภาษาไทย
ครูสมฤทัย

ครูวลั ลภา นันตะโภค

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

ครูพลอยฉัตร จันทร

หลักภาษาไทย
ครูสมฤทัย

ฟิ สิกส์
อ.นิภา
โครงงาน
ครูมทั นียา

พลศึกษา
ครูวลั ลภา

ฟิ สิกส์
อ.นิภา
โฮมรูม

ครูที่ปรึกษา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

เหตุการณ์ ปัจจุบนั
ครูอนิ ทรดารา

วิทยาศาสตร์
ครูราตรี

เคมี ( ผศ.ดร.ภัททวัฒน์ )
โฮมรูม

ศุกร์

โครงงาน
ครูวลั ลภา

โครงงาน
ครูพลอยฉัตร
คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

คณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

แนะแนว
ครูจติ รลดา

5

6

7

12.10 – 13.00

13.00 – 13.50

13.50 – 14.40

14.40-15.30

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

สังคมศึกษา
ครูอนิ ทรดารา

สุ ขศึกษา
ครูสีตฮี ายา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

พระพุทธศาสนา
พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย
ครูมทั นียา

วิทยาการคานวณ
ครูปนัดดา

Com. - Eng.
ครูปภณ

กิจกรรม

การงานอาชีพ
ครูนศิ รา
พักรับประทานอาหารกลางวัน

จันทร์

4

สังคมศึกษา
ครูอนิ ทรดารา

เสริมคณิตศาสตร์
ครูยทุ ธดนัย

ศิลปะ
ครูพลอยฉัตร

อังกฤษ
ดร.พัชร์ สิตา

กิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

