
ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      1
แผนการเรียน MEP Mini English  Program หอ้งเรียน 633

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ว23103 ท23101 พ23101 ส อ23202 ค23201sitin ค23101sitin

จันทร์ 521 633 พกั 633 633 633 633
ครูท่ีปรึกษา ครูนาถสุดา ครูรัชวรรณ ครูณัฐกิตต์ T.Vladislav ครูจิระวฒัน,์T.Boyครูกิตติพงษ,์T.Boy
พ32102 พ ส23265 อ23101 ท23101 อ23201 ส23101 แนะแนว

อังคาร ศูนยกี์ฬา 633 633 พกั 633 633 633 626
ครูสนัติภาพ ครูขวญันิพา T.PJ ครูรัชวรรณ T.Vladislav ครูสหฤทยั ครูสุภา
ว23243 ว23243 ว23101 ส23101 ศ23101 อ23202 กิจกรรม ว23101

พุธ 668 668 633 พกั 633 607 633 ลูกเสือ 633
ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูวรรณิสา,PJ ครูสหฤทยั ครูกมัปนาท T.Vladislav เนตรนารี ครูวรรณิสา,PJ
อ23101 ค23201sitin ว23101 ค23101sitin ส23102 ส23101 อ23201

พฤหสับดี 633 633 633 พกั คุณธรรม 633 633 633 633
T.PJ ครูจิระวฒัน,์T.Boyครูวรรณิสา,PJ ครูกิตติพงษ,์T.Boy ครูธารา ครูสหฤทยั T.Vladislav

อ23101 ส23201 ง23101 ท23101 ศ23101 ค23101sitin กิจกรรม

ศกุร์ 633 633 633 พกั 633 633 633 ชุมนุม
T.PJ ครูประกอบ ครูอารี ครูรัชวรรณ ครูน าชยั ครูกิตติพงษ,์T.Boy

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      2
แผนการเรียน gifted หอ้งเรียน 657

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ค23101 ส23101 ท23101 ว23101 ว23101 ว23103

จันทร์ 657 657 พกั 657 657 657 521
ครูท่ีปรึกษา ครูฐิติมา ครูสหฤทยั ครูขตัติยากร ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์ ครูนาถสุดา
ค23201 อ23101 สอนเสริม ว23201 ศ23101 ท23101 ค23101

อังคาร 657 657 657 พกั 657 657 657 657
ครูตติยา ครูสุภาวิตา ครูนวลศรี ครูจกัรพงษ์ ครูน าชยั ครูขตัติยากร ครูฐิติมา
อ23101 ส23101 ศ23101 ค23101 ว23201 ส23102 กิจกรรม

พุธ 657 657 607 พกั 657 657 657 ลูกเสือ
T.JC ครูสหฤทยั ครูกมัปนาท ครูฐิติมา ครูจกัรพงษ์ ครูธารา เนตรนารี

ว23205 ว23205 พ23101 ส ง23101 ค23201 ท23101

พฤหสับดี หอ้งสมุด หอ้งสมุด 657 พกั คุณธรรม 657 657 657
ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูณัฐกิตต์ ครูอารี ครูตติยา ครูขตัติยากร
ส23201 ว23101 พ32102 พ ส23101 อ23101 แนะแนว กิจกรรม

ศกุร์ 657 657 ศูนยกี์ฬา พกั 657 657 626 ชุมนุม
ครูประกอบ ครูธรรมรัตน์ ครูสนัติภาพ ครูสหฤทยั ครูสุภาวิตา ครูสุภา

ครูจิรัศญา  ชิมะดี             Mr. Vladislav  Khoniak

ครูศิริธร   โตแยม้            ครูนวลศรี    ตาดต่าย

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      3
แผนการเรียน gifted หอ้งเรียน 658

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ท23101 ส23201 ส23101 ค23101 ว23201 ว23201

จันทร์ 658 658 พกั 658 658 658 658
ครูท่ีปรึกษา ครูรัชวรรณ ครูประกอบ ครูสหฤทยั ครูพชัรนนัท์ ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์
ค23101 ง23101 อ23101 ว23101 ว23205 ท23101 ศ23101

อังคาร 658 658 658 พกั 658 หอ้งสมุด 658 658
ครูพชัรนนัท์ ครูอารี ครูสุภาวิตา ครูวรรณิสา ครูพิชญสิ์นี  ครูรัชวรรณ ครูน าชยั
แนะแนว ส23102 ส23101 อ23101 ค23101 สอนเสริม กิจกรรม

พุธ 626 658 658 พกั 658 658 658 ลูกเสือ
ครูสุภา ครูธารา ครูสหฤทยั ครูสุภาวิตา ครูพชัรนนัท์ ครูกนกวรรณ เนตรนารี

พ23101 ส ท23101 ว23205 พ32102 พ ค23201 ว23103

พฤหสับดี 658 658 หอ้งสมุด พกั คุณธรรม ศูนยกี์ฬา 658 512
ครูณัฐกิตต์ ครูรัชวรรณ ครูพิชญสิ์นี  ครูสนัติภาพ ครูรุจี ครูนาถสุดา
ว23101 ว23101 ส23101 อ32201 ศ23101 ค23201 กิจกรรม

ศกุร์ 658 658 658 พกั 658 607 658 ชุมนุม
ครูวรรณิสา ครูวรรณิสา ครูสหฤทยั T.JC ครูกมัปนาท ครูรุจี

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      4
แผนการเรียน gifted หอ้งเรียน 659

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ส23201 ค23101 ศ23101 ว23101 ว23101 ว23205

จันทร์ 659 659 พกั 659 651 651 หอ้งสมุด
ครูท่ีปรึกษา ครูประกอบ ครูฐิติมา ครูน าชยั ครูวรรณิสา ครูวรรณิสา ครูพิชญสิ์นี  
ส23101 ท23101 ง23101 อ23101 ค23201 ค23101 ว23101

อังคาร 659 659 659 พกั 659 659 659 651
ครูดวงเนตร ครูนพวรรณ ครูอารี ครูสุภาวิตา ครูตติยา ครูฐิติมา ครูวรรณิสา
ส23102 ค23201 ค23101 ว23201 อ32201 แนะแนว กิจกรรม

พุธ 659 659 659 พกั 659 659 626 ลูกเสือ
ครูธารา ครูตติยา ครูฐิติมา ครูจกัรพงษ์ T.JC ครูสุภา เนตรนารี
อ23101 ท23101 ส23101 ว23205 ศ23101 พ32102 พ

พฤหสับดี 659 659 659 พกั คุณธรรม หอ้งสมุด 607 ศูนยกี์ฬา
ครูสุภาวิตา ครูนพวรรณ ครูดวงเนตร ครูพิชญสิ์นี  ครูกมัปนาท ครูสนัติภาพ
ส23101 ว23103 พ23101 ส ท23101 ว23201 สอนเสริม กิจกรรม

ศกุร์ 659 521 659 พกั 659 659 659 ชุมนุม
ครูดวงเนตร ครูนาถสุดา ครูณัฐกิตต์ ครูนพวรรณ ครูจกัรพงษ์ ครูเพชรดา

ครูเพชรดา  อมรพฒิุพงษ ์           ครูนลิน  พว่งความสุข

ครูกนกวรรณ    สาลีลี            ครูณัฐพงษ ์  รอดสงัวาลย์

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      5
แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 422

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ว23243 ว23243 ค23101 อ23101 ว23103 ส23101

จันทร์ 668 668 พกั 422 422 512 422
ครูท่ีปรึกษา ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูพชัรนนัท์ ครูสุภาวิตา ครูนาถสุดา ครูเกศสิรินทร์
ค23201 อ32201 ค23101 ศ23101 ง23101 ท23101 ส23201

อังคาร 422 422 422 พกั 607 422 422 422
ครูรุจี T.JC ครูพชัรนนัท์ ครูกมัปนาท ครูอารี ครูนพวรรณ ครูประกอบ
ว23203 ท23101 พ23101 ส ส23101 ว23101 อ23101 กิจกรรม

พุธ 643 422 422 พกั 422 651 422 ลูกเสือ
ครูสุดาภา ครูนพวรรณ ครูณัฐกิตต์ ครูเกศสิรินทร์ ครูวรรณิสา ครูสุภาวิตา เนตรนารี
ว23101 ว23101 แนะแนว ค23101 พ32102 พ ศ23101

พฤหสับดี 651 651 626 พกั คุณธรรม 422 ศูนยกี์ฬา 422
ครูวรรณิสา ครูวรรณิสา ครูสุภา ครูพชัรนนัท์ ครูสนัติภาพ ครูน าชยั
ว23203 ค23201 สอนเสริม ส23102 ท23101 ส23101 กิจกรรม

ศกุร์ 655 422 422 พกั 422 422 422 ชุมนุม
ครูสุดาภา ครูรุจี ครูพชัรนนัท์ ครูธารา ครูนพวรรณ ครูเกศสิรินทร์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      6
แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 416

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ท23101 ส23101 ว23101 ค23101 ค23201 อ23101

จันทร์ 416 416 พกั 651 416 416 416
ครูท่ีปรึกษา ครูขตัติยากร ครูเกศสิรินทร์ ครูวรรณิสา ครูฐิติมา ครูตติยา ครูสุภาวิตา
ส23101 พ32102 พ ค23101 ส23201 สอนเสริม ว23243 อ23101

อังคาร 416 ศูนยกี์ฬา 416 พกั 416 416 512 416
ครูเกศสิรินทร์ ครูสนัติภาพ ครูฐิติมา ครูประกอบ ครูเชาวลิต ครูณัฐพงษ์ ครูสุภาวิตา

ส23102 แนะแนว ศ23101 ท23101 ว23203 ง23101 กิจกรรม

พุธ 416 626 416 พกั 416 638 416 ลูกเสือ
ครูธีรศกัด์ิ ครูสุภา ครูน าชยั ครูขตัติยากร ครูสุดาภา ครูอารี เนตรนารี
ท23101 ว23103 ศ23101 ว23243 พ23101 ส ว23203

พฤหสับดี 416 531 607 พกั คุณธรรม 668 416 6310
ครูขตัติยากร ครูกิตติโชค ครูกมัปนาท ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐกิตต์ ครูสุดาภา
ค23201 ส23101 ค23101 ว23101 ว23101 อ32201 กิจกรรม

ศกุร์ 416 416 416 พกั 651 651 416 ชุมนุม
ครูตติยา ครูเกศสิรินทร์ ครูฐิติมา ครูวรรณิสา ครูวรรณิสา T.JC

ครูอมรรัตน์   ชมฆัพงษ ์         ครูเชาวลิต   เน้ือทอง

ครูพชัรนนัท ์  ทวีวุฒิเศรษฐ์            ครูภาคภูมิ   เครือนอ้ย

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      7
แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 424

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม อ23101 ว23203 ว23203 ส23101 ค23201 ส23201

จันทร์ 424 424 พกั 424 424 424 424
ครูท่ีปรึกษา ครูสุภาวิตา ครูสุดาภา ครูสุดาภา ครูเกศสิรินทร์ ครูรุจี ครูประกอบ
อ32201 ท23101 ส23101 ค23101 ค23201 ส23102 ว23101

อังคาร 424 424 424 พกั 424 424 424 653
T.JC ครูประกอบ ครูเกศสิรินทร์ ครูพชัรนนัท์ ครูรุจี ครูธีรศกัด์ิ ครูวรกานต์

อ23101 ท23101 ว23101 ว23101 ว23103 ศ23101 กิจกรรม

พุธ 424 424 653 พกั 653 532 424 ลูกเสือ
ครูสุภาวิตา ครูประกอบ ครูวรกานต์ ครูวรกานต์ ครูกิตติโชค ครูน าชยั เนตรนารี
ท23101 ง23101 พ32102 พ ส23101 ค23101 พ23101 ส

พฤหสับดี 424 424 ศูนยกี์ฬา พกั คุณธรรม 424 424 424
ครูประกอบ ครูอารี ครูสนัติภาพ ครูเกศสิรินทร์ ครูพชัรนนัท์ ครูณัฐกิตต์
สอนเสริม ศ23101 ว23243 ว23243 แนะแนว ค23101 กิจกรรม

ศกุร์ 424 607 668 พกั 668 626 424 ชุมนุม
ครูฤดี ครูกมัปนาท ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์ ครูสุภา ครูพชัรนนัท์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      8
แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 425

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ศ23101 แนะแนว ว23243 ค23201 อ23101 ว23101

จันทร์ 425 626 พกั 668 425 425 663
ครูท่ีปรึกษา ครูน าชยั ครูกฤษณี ครูณัฐพงษ์ ครูตติยา ครูสุภาวิตา ครูนนัทนา
ค23101 ว23243 พ32102 พ ส23101 ส23201 ง23101 ท23101

อังคาร 425 668 ศูนยกี์ฬา พกั 425 425 425 425
ครูฐิติมา ครูณัฐพงษ์ ครูสนัติภาพ ครูเกศสิรินทร์ ครูประกอบ ครูอารี ครูขตัติยากร
ส23101 ว23203 ท23101 ศ23101 ส23102 ว23203 กิจกรรม

พุธ 425 643 425 พกั 607 425 652 ลูกเสือ
ครูเกศสิรินทร์ ครูวรกานต์ ครูขตัติยากร ครูกมัปนาท ครูธีรศกัด์ิ ครูวรกานต์ เนตรนารี

เสริมโอเนต ค23101 ส23101 ค23201 อ32201 ค23101

พฤหสับดี 425 425 425 พกั คุณธรรม 425 425 425
ครูอรรถพล   ครูฐิติมา ครูเกศสิรินทร์ ครูตติยา T.JC ครูฐิติมา
อ23101 ว23103 ท23101 พ23101 ส ว23101 ว23101 กิจกรรม

ศกุร์ 425 531 425 พกั 425 663 663 ชุมนุม
ครูสุภาวิตา ครูกิตติโชค ครูขตัติยากร ครูณัฐกิตต์ ครูนนัทนา ครูนนัทนา

ครูอรรถพล   ช่อสูงเนิน          ครูมณีรัตน์    ศพัทพ์นัธ์ุ

ครูธาวนั   ประเสริฐกุล          ครูฤดี   มะวรคนอง

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      9
แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 423

ครูท่ีปรึกษา ครูรินทร์ธนนั  ธนรักษแ์สงดี

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9
โฮมรูม ว23101 ค23201 ศ23101 ศ23101 ค23101 ส23101

จันทร์ 653 423 พกั 6610 662 423 423
ครูท่ีปรึกษา ครูนนัทนา ครูรุจี ครูอดิศกัด์ิ ครูธาวนั ครูอุมาพร ครูดวงเนตร
ว23101 เสริมโอเนต ท23101 พ32102 พ ว23203 ว23203 ว23243 ว23243

อังคาร 665 423 423 พกั ศูนยกี์ฬา 675 675 512 512
ครูนนัทนา ครูจุฑาทิพย์ ครูประกอบ ครูสนัติภาพ ครูวรกานต์ ครูวรกานต์ ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์
ค23101 ค23201 ง23101 อ23101 พ23101 ส ส23101 กิจกรรม

พุธ 423 423 423 พกั 423 423 423 ลูกเสือ
ครูอุมาพร ครูรุจี ครูเบญจมาส ครูอญัชลี ครูณัฐกิตต์ ครูดวงเนตร เนตรนารี
เสริมโอเนต ส23201 ท23101 อ32201 ว23101 อ23101

พฤหสับดี 655 423 423 พกั คุณธรรม 423 665 423

ครูวรกานต์ ครูประกอบ ครูประกอบ T.JC ครูนนัทนา ครูอญัชลี
ว23103 ท23101 ค23101 แนะแนว ส23101 ส23102 กิจกรรม

ศกุร์ 531 423 423 พกั 626 423 423 ชุมนุม
ครูกิตติโชค ครูประกอบ ครูอุมาพร ครูกฤษณี ครูดวงเนตร ครูธีรศกัด์ิ

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      10
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ศ23101 พ23101 ส พ32102 พ ท23101 แนะแนว ง23101

จันทร์ 662 411 พกั ศูนยกี์ฬา 323 626 522
ครูท่ีปรึกษา ครูธาวนั ครูณัฐกิตต์ ครูสนัติภาพ ครูขตัติยากร ครูสุภา ครูเบญจมาส
ท23101 ท23201 อ23101 ส23102 ประวติั ค23101 ว23101 ส23101

อังคาร 322 435 211 พกั คุณธรรม 314 653 203
ครูขตัติยากร ครูทิพรัตน์ ครูอญัชลี ครูธีระศกัด์ิ ครูพชัรนนัท์ ครูนนัทน์ภสั ครูรินทร์ธนนั

ส23265 อาเซียน ค23101 ค23201 ว23101 ว23101 ส23101 กิจกรรม

พุธ 325 314 326 พกั 663 663 206 ลูกเสือ
ครูขวญันิพา ครูพชัรนนัท์ ครูตติยา ครูนนัทน์ภสั ครูนนัทน์ภสั ครูรินทร์ธนนั เนตรนารี
ค23101 อ23101 ส23201หนา้ท่ี ว23203 ว23203 ว23243 ว23243

พฤหสับดี 314 211 226 พกั คุณธรรม 652 652 532 532
ครูพชัรนนัท์ ครูอญัชลี ครูประกอบ ครูวรกานต์ ครูวรกานต์ ครูณัฐพงษ์ ครูณัฐพงษ์
ศ23101 อ23101 ว23103 ค23201 ส23101 ท23101 กิจกรรม

ศกุร์ 6610 326 531 พกั 432 203 323 ชุมนุม
ครูอดิศกัด์ิ T.JC ครูกิตติโชค ครูตติยา ครูรินทร์ธนนั ครูขตัติยากร

ครูปัทมินทร์   แพทยนิ์มิตร          ครูปภาวรินทร์  สร้อยสมุทร

ครูวิไลลกัษณ์   เอิบสุข          ครูเครือวลัย ์ นาคงาม

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      11
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ23101 ศ23101 ค23101 ว23101 ว23101 ส23101 พ32102 พ

จันทร์ 211 662 พกั 316 653 653 203 ศูนยกี์ฬา
ครูท่ีปรึกษา ครูอญัชลี ครูธาวนั ครูอุมาพร ครูวรกานต์ ครูวรกานต์ ครูรินทร์ธนนั ครูสนัติภาพ
ว23103 พ23101 ส ค23101 อ23101 ท23101 ค23201 ท23201

อังคาร 531 411 316 พกั 211 322 316 322
ครูกิตติโชค ครูณัฐกิตต์ ครูอุมาพร ครูอญัชลี ครูรัชวรรณ ครูรุจี ครูทิพรัตน์
ง23244 ง23244 ว23243 ส่ือ ว23243 ส่ือ ท23101 ส23201หนา้ท่ี กิจกรรม

พุธ 522 522 669 พกั 669 324 203 ลูกเสือ
ครูปภาวรินทร์ ครูปภาวรินทร์ ครูโสรยา ครูโสรยา ครูรัชวรรณ ครูประกอบ เนตรนารี

ง23101 ศ23101 ส23101 ส23265 อาเซียน ค23101 แนะแนว

พฤหสับดี 522 6610 203 พกั คุณธรรม 325 316 626
ครูเบญจมาส ครูอดิศกัด์ิ ครูรินทร์ธนนั ครูขวญันิพา ครูอุมาพร ครูสุภา
อ23101 ส23101 ส23102 ประวติั ค23201 ว23101 ท23101 กิจกรรม

ศกุร์ 326 203 203 พกั 316 653 331 ชุมนุม
T.JC ครูรินทร์ธนนั ครูรินทร์ธนนั ครูรุจี ครูวรกานต์ ครูรัชวรรณ

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      12
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ง23244 อ23101 ส23101 ค23201 ท23101 ศ23201 ว23101

จันทร์ 435 211 พกั 203 316 323 607 638
ครูท่ีปรึกษา ครูปภาวรินทร์ ครูอญัชลี ครูรินทร์ธนนั ครูรุจี ครูขตัติยากร ครูศุภกานต์ ครูวชัรินทร์
ศ23201 ว23103 ค23101 ส23101 ศ23101 ท23201 พ23101 ส ศ23101

อังคาร 607 531 314 พกั 203 662 322 435 6610
ครูศุภกานต์ ครูกิตติโชค ครูสิรัญญา ครูรินทร์ธนนั ครูธาวนั ครูทิพรัตน์ ครูณัฐกิตต์ ครูอดิศกัด์ิ
ว23101 ว23101 ค23201 ส23265 อาเซียนส23201หนา้ท่ี ค23101 กิจกรรม แนะแนว

พุธ 653 653 316 พกั 325 203 314 ลูกเสือ 626
ครูวชัรินทร์ ครูวชัรินทร์ ครูรุจี ครูขวญันิพา ครูประกอบ ครูสิรัญญา เนตรนารี ครูกฤษณี
อ23101 ส23101 ท23101 อ23101 ง23244 ส23102 ประวติั

พฤหสับดี 435 203 331 พกั คุณธรรม 221 522 435
T.JC ครูรินทร์ธนนั ครูขตัติยากร ครูอญัชลี ครูปภาวรินทร์ ครูรินทร์ธนนั

ว23243 ส่ือ ว23243 ส่ือ ง23101 ท23101 พ32102 พ ค23101 กิจกรรม

ศกุร์ 669 669 522 พกั 323 ศูนยกี์ฬา 314 ชุมนุม
ครูโสรยา ครูโสรยา ครูเบญจมาส ครูขตัติยากร ครูสนัติภาพ ครูสิรัญญา

ครูบญุสม   สรวิสูตร        ครูทิพรัตน์   นุ่นส่ง

ครูจุฬาลกัษณ์   สมศรี        ครูกมลชนก  พระนารายณ์

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      13
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม แนะแนว ท23101 ศ23101 ส23201หนา้ท่ี ส23102 ประวติั ส23101

จันทร์ 626 324 พกั 662 203 203 To be
ครูท่ีปรึกษา ครูกฤษณี ครูประกอบ(บญุ) ครูธาวนั ครูประกอบ ครูรินทร์ธนนั ครูสุนทร
ว23101 ว23101 ว23103 ค23101 ท23101 พ23101 ส ง23244 ง23244

อังคาร 653 653 531 พกั 314 324 411 522 522
ครูวรกานต์ ครูวรกานต์ ครูกิตติโชค ครูสิรัญญา ครูประกอบ(บญุ) ครูณัฐกิตต์ ครูปภาวรินทร์ ครูปภาวรินทร์
ว23243 ว23243 ศ23101 ค23201 ค23101 ส23101 กิจกรรม

พุธ 532 532 6610 พกั 316 314 To be ลูกเสือ
ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร ครูอดิศกัด์ิ ครูรุจี ครูสิรัญญา ครูสุนทร เนตรนารี
อ23101 ท23101 จ23201 ง23101 ส23265 อาเซียน อ23101

พฤหสับดี 211 324 221 พกั คุณธรรม 522 325 326
ครูอญัชลี ครูประกอบ(บญุ) ครูชลธิดา ครูเบญจมาส ครูขวญันิพา T.JC
พ32102 พ ส23101 อ23101 ค23101 ค23201 ว23101 กิจกรรม

ศกุร์ ศูนยกี์ฬา To be 211 พกั 314 314 653 ชุมนุม
ครูสนัติภาพ ครูสุนทร ครูอญัชลี ครูสิรัญญา ครูรุจี ครูวรกานต์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      14
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ23101 ส23101 จ23201 แนะแนว อ23101 พ32102 พ

จันทร์ 326 To be พกั 226 626 212 ศูนยกี์ฬา
ครูท่ีปรึกษา T.JC ครูสุนทร ครูชลธิดา ครูกฤษณี ครูวิไลลกัษณ์ ครูสนัติภาพ
อ23101 ท23101 ส23102 ประวติั ศ23101 เสริมโอเนต ส23101 ค23101

อังคาร 212 323 203 พกั 662 655 To be 325
ครูวิไลลกัษณ์ ครูขตัติยากร ครูรินทร์ธนนั ครูธาวนั ครูอธิวฒัน์ ครูสุนทร ครูสิรัญญา

ค23101 พ23101 ส ว23103 ง23101 ค23201 ท23101 กิจกรรม

พุธ 314 411 531 พกั 522 316 323 ลูกเสือ
ครูสิรัญญา ครูณัฐกิตต์ ครูกิตติโชค ครูเบญจมาส ครูรุจี ครูขตัติยากร เนตรนารี
ว23101 ค23201 ค23101 ท23101 ส23101 ส23265 อาเซียน

พฤหสับดี 652 316 314 พกั คุณธรรม 322 To be 325
ครูวชัรินทร์ ครูรุจี ครูสิรัญญา ครูขตัติยากร ครูสุนทร ครูขวญันิพา
ว23101 ว23101 ว23243 ว23243 ศ23101 ส23201หนา้ท่ี กิจกรรม

ศกุร์ 653 653 532 พกั 532 6610 203 ชุมนุม
ครูวชัรินทร์ ครูวชัรินทร์ ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร ครูอดิศกัด์ิ ครูประกอบ

ครูสุมิตตรา  อดิเรกลาภ        ครููอนุชิต   วนัภกัดี

ครูปวีณรัตน์    สีเหล่ือมใส        ครูศุภกานต ์   วิชยัพล

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      15
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา ครูปิติภูมิ   ยอดชมญาณ

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ส23101 อ23101 ท23101 ค23101 เสริมโอเนต พ32102 พ

จันทร์ To be 326 พกั 323 324 325 ศูนยกี์ฬา
ครูท่ีปรึกษา ครูสุนทร T.JC ครูนพวรรณ ครูอุมาพร ครูจิระวฒัน์ ครูธิติ
ค23101 อ23101 พ23101 ส ท23101 แนะแนว ง23101 ค23201

อังคาร 316 212 411 พกั 435 626 522 316
ครูอุมาพร ครูวิไลลกัษณ์ ครูณัฐกิตต์ ครูนพวรรณ ครูกฤษณี ครูเบญจมาส ครูรุจี
ส23101 ส23201หนา้ท่ี ว23101 ว23103 ท23101 ศ23101 กิจกรรม

พุธ To be อาคารคุณธรรม 655 พกั 531 322 662 ลูกเสือ
ครูสุนทร ครูประกอบ ครูกิตติ ครูกิตติโชค ครูนพวรรณ ครูธาวนั เนตรนารี
ว23243 ว23243 อ23101 ว23101 ว23101 ค23101

พฤหสับดี 532 532 212 พกั คุณธรรม 655 655 316
ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร ครูวิไลลกัษณ์ ครูกิตติ ครูกิตติ ครูอุมาพร
ค23201 ศ23101 ส23265 อาเซียน ส23102 ประวติั จ23201 ส23101 กิจกรรม

ศกุร์ 316 6610 325 พกั 203 326 To be ชุมนุม
ครูรุจี ครูอดิศกัด์ิ ครูขวญันิพา ครูรินทร์ธนนั ครูชลธิดา ครูสุนทร

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง      16
แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา ครูนพพร   โสมาบตุร

08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น.12.00 - 12.55 น12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น. 15.40-16.35

1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ23101 ท23101 พ23102 ส23101 ค23101 อ23101

จันทร์ 212 322 พกั ศูนยกี์ฬา To be 432 324
ครูท่ีปรึกษา ครูวิไลลกัษณ์ ครูนพวรรณ ครูธิติ ครูสุนทร ครูฤดี T.JC
ว23243 ว23243 ศ23101 พ23101 ส ส23101 ศ23101 ท23101

อังคาร 532 532 662 พกั 411 To be 6610 324
ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร ครูธาวนั ครูณัฐกิตต์ ครูสุนทร ครูอดิศกัด์ิ ครูนพวรรณ

ส23102 ประวติั อ23101 ท23101 ว23101 ค23101 ค23201 กิจกรรม

พุธ อ.คุณธรรม 212 435 พกั 655 432 432 ลูกเสือ
ครูรินทร์ธนนั ครูวิไลลกัษณ์ ครูนพวรรณ ครูกิตติ ครูฤดี ครูน ้าทิพย์ เนตรนารี

ว23103 ว23101 ว23101 ส23201หนา้ท่ี พ23201 พ23201 

พฤหสับดี 531 655 655 พกั คุณธรรม 203 ศูนยกี์ฬา ศูนยกี์ฬา
ครูกิตติโชค ครูกิตติ ครูกิตติ ครูประกอบ ครูดลยา ครูดลยา
ส23101 ค23101 แนะแนว ส23265 อาเซียน ง23101 ค23201 กิจกรรม

ศกุร์ To be 432 626 พกั 325 522 432 ชุมนุม
ครูสุนทร ครูฤดี ครูกฤษณี ครูขวญันิพา ครูเบญจมาส ครูน ้าทิพย์

ครูอาทิต   วฒันานนท ์     ครูเปรมใจ  วยัวฒัน์

ครูสุมลธา    เครือซา้        ครูจิระวฒัน์  เวฬุนาทร

วนั

วนั


