
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

     ครูประจําชั�น          นางสาวสุธาวาส  เกษมบุญชัย          นายประกายเดช  ประคุณสุขใจ

ยุวกาชาด

กิจกรรม

เพื�อสังคมฯ

Optional

Activities

วิทยาการคํานวณ

ครูศศิวิมล

 คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

Home  Economics

Miss  Hedda

 คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

สังคมศึกษาฯ

ครูนงลักษณ์

English

ภาษาไทย

ครูปราณี

สุขศึกษา

ครูสุอาภา

วิทยาศาสตร์ 

ครูสุวนันท์

Arts

Miss  Gretel

English

พฤหัสบดี โฮมรูม
เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

พุธ โฮมรูม

Listening &

Speaking

Mr. Jorge

โฮมรูม

 จีน / ญี�ปุ่น

 ครูสุทิดา /

ครูสุธาวาส

ภาษาไทย

ครูปราณี

Listening &

Speaking

Mr. Jorge

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

ตารางเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3/1 ( IEP )  

จันทร์ โฮมรูม
แนะแนว

ครูอุไรวรรณ์

คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

ภาษาไทย

ครูปราณี
Com. - Eng.

พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน

ประวัติศาสตร์

ครูนงลักษณ์

Physical Education

Miss Gretel

Reading & 

Writing

วิทยาศาสตร์

ครูสุวนันท์

สังคมศึกษาฯ

ครูนงลักษณ์

ศุกร์

อังคาร โฮมรูม

นาฏศิลป์ไทย / 

ดนตรีไทย

ครูกนกกาญจน์ / 

ครูปิยนุช

English



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

     ครูประจําชั�น          นางปราณี  อรุณโรจน์          นางอุไรวรรณ์  สร้อยแก้ว

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

    คณิตศาสตร์    

ครูศิริจันทร์

ประวัติศาสตร์

ครูนงลักษณ์

อังกฤษ

อ่าน - เขียน

ครูประกายเดช

ภาษาไทย

ครูปราณี

สังคมศึกษาฯ

ครูนงลักษณ์

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

 จีน / ญี�ปุ่น

 ครูสุทิดา /

ครูสุธาวาส

วิทยาศาสตร์

ครูสุวนันท์

อังกฤษ

ฟัง - พูด

Com. - Eng.

ครูประกายเดช

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์
ยุวกาชาด

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

ภาษาไทย

ครูปราณี

สุขศึกษา

ครูสุอาภา

กิจกรรม

เพื�อสังคมฯ

สังคมศึกษาฯ

ครูนงลักษณ์

กิจกรรม
แนะแนว

ครูอุไรวรรณ์

วิทยาการคํานวณ

ครูศศิวิมล

ศิลปะ

ครูสุทธิพงศ์

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

พลศึกษา

ครูเรณู

การงานอาชีพ

ครูนิศรา

วิทยาศาสตร์

ครูสุวนันท์

ภาษาไทย

ครูปราณี
ศุกร์ โฮมรูม

พฤหัสบดี โฮมรูม

พุธ

ตารางเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3/2

จันทร์ โฮมรูม
อังกฤษ

ฟัง - พูด

นาฏศิลป์ไทย / 

ดนตรีสากล

ครูมณฑิรา / 

ครูชาคริต

พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

โครงงาน

ครูสุวนันท์

อังคาร โฮมรูม

โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช



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

     ครูประจําชั�น          นางสาวสุมลรัตน์  อยู่แพทย์        นายนัฐวุธ  เพ็งแจ่ม

แนะแนว

ครูอุไรวรรณ์

วิทยาศาสตร์

ครูสุวนันท์

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

อังกฤษ

ฟัง - พูด

สุขศึกษา

ครูสุอาภา

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

ยุวกาชาด

วิทยาการคํานวณ

ครูศศิวิมล

ภาษาไทย

ครูปราณี

 จีน / ญี�ปุ่น

 ครูสุทิดา /

ครูสุธาวาส

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

ภาษาไทย

ครูปราณี

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

อังกฤษ

อ่าน - เขียน

ครูสุมลรัตน์

พลศึกษา

ครูเรณู

โครงงาน

ครูสุวนันท์

กิจกรรม

กิจกรรม

เพื�อสังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

ศิลปะ

ครูสุทธิพงศ์

ประวัติศาสตร์

ครูนงลักษณ์

ภาษาไทย

ครูปราณี

การงานอาชีพ

ครูนิศรา

โฮมรูม

พุธ โฮมรูม

พฤหัสบดี โฮมรูม

อังคาร โฮมรูม
Com. - Eng.

ครูสุมลรัตน์

ตารางเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3/3

จันทร์ โฮมรูม

พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

วิทยาศาสตร์

ครูสุวนันท์

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

อังกฤษ

ฟัง - พูด

นาฏศิลป์ไทย /

 ดนตรีไทย

ครูกนกกาญจน์ / 

ครูปิยนุช

ศุกร์



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

     ครูประจําชั�น          นางสาวศิริจันทร์  เกษรจันทร์         นางสาวนิศรา  เขวาลําธาร

ศิลปะ

ครูสุทธิพงศ์
ยุวกาชาด

วิทยาศาสตร์

ครูพรทิพย์

แนะแนว

ครูอุไรวรรณ์

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

ภาษาไทย

ครูปราณี

สุขศึกษา

ครูสุอาภา
กิจกรรม

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

เสริมคณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

Com. - Eng.

ครูประกายเดช
โฮมรูม

 จีน / ญี�ปุ่น

 ครูสุทิดา /

ครูสุธาวาส

อังกฤษ

ฟัง - พูด

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

พฤหัสบดี โฮมรูม
วิทยาการคํานวณ

ครูศศิวิมล

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

ประวัติศาสตร์

ครูสมพร

อังกฤษ

อ่าน - เขียน

ครูประกายเดช

ตารางเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3/4

จันทร์ โฮมรูม
อังกฤษ

ฟัง - พูด

 วิทยาศาสตร์

ครูพรทิพย์

พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

นาฏศิลป์ไทย /

ดนตรีสากล

ครูมณฑิรา / 

ครูชาคริต

คณิตศาสตร์

ครูศิริจันทร์

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

กิจกรรม

เพื�อสังคมฯ

โครงงาน

ครูพรทิพย์

ภาษาไทย

ครูปราณี

ศุกร์

อังคาร โฮมรูม

พุธ โฮมรูม

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

พลศึกษา

ครูเรณู

ภาษาไทย

ครูปราณี

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

การงานอาชีพ

ครูนิศรา



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

     ครูประจําชั�น          นางสาวสมพร  ยิ�มเจียม         นายสุทธิพงศ์  บุญแท้

ประวัติศาสตร์

ครูสมพร

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช
ยุวกาชาด

วิทยาศาสตร์

ครูพรทิพย์

กิจกรรม

เพื�อสังคมฯ

กิจกรรม

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

ภาษาไทย

ครูปราณี

อังกฤษ

ฟัง - พูด

เสริมคณิตศาสตร์

ครูธวัชชัย

อังกฤษ

อ่าน - เขียน

ครูเจนจิรา

เสริมคณิตศาสตร์

ครูธวัชชัย

การงานอาชีพ

ครูนิศรา
พฤหัสบดี โฮมรูม

แนะแนว

ครูอุไรวรรณ์

ศุกร์ โฮมรูม

 จีน / ญี�ปุ่น

 ครูสุทิดา /

ครูสุธาวาส

โครงงาน

ครูพรทิพย์

คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

พลศึกษา

ครูเรณู

Com. - Eng.

ครูเจนจิรา

ศิลปะ

ครูสุทธิพงศ์

อังกฤษ

ฟัง - พูด

โฮมรูม

พุธ โฮมรูม
คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

ภาษาไทย

ครูปราณี

ตารางเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  3/5

จันทร์ โฮมรูม
วิทยาศาสตร์

ครูพรทิพย์

คณิตศาสตร์

ครูนัฐวุธ

พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน

ภาษาไทย

ครูปราณี

 พระพุทธศาสนา

พระมหากรพัฒน์

นาฏศิลป์ไทย /

 ดนตรีไทย

ครูกนกกาญจน์ / 

ครูปิยนุช

ภาษาอังกฤษ

ครูประกายเดช

สังคมศึกษาฯ

ครูสมพร

สุขศึกษา

ครูสุอาภา

วิทยาการคํานวณ

ครูศศิวิมล

อังคาร
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