
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      1

แผนการเรียน MEP Mini English  Program ห้องเรียน 214

ครูท่ีปรึกษา ครูชลธิดา  หนูทองแกว้         Mr. Jove L Teanco
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 5 6 7 8 9
โฮมรูม ท31101 อ31201 พ32101 พ ง31221 ง31221

จันทร์ แนะแนว 214 214 โดม 3 พกั 511 511 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูวนัวิสา T.Vladislav ครูภาคภูมิ ครููดรุณี ครููดรุณี

ว30163 ว30163 ส31102 อ31201 ค31201 ส31101 ว31253

อังคาร 675 675 214 214 พกั 214 214 531
ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์ ครูมณีรัตน์ T.Vladislav ครูปาริชาติ ครูปัทมินทร์ ครูพชัรีย ์
อ31203 อ31101 ว31151 ค31201 อ31206 ท31101 ส31101

พุธ 214 214 512 214 พกั 214 214 214
T.Vladislav New Native ครูพชัรีย ์ ครูปาริชาติ T.Vladislav ครูวนัวิสา ครูปัทมินทร์

ค31201 อ31206 อ31203 ค31101 ว30101 ว30101 อ31101

พฤหัสบดี 214 214 214 214 พกั 214 214 214
ครูปาริชาติ T.Vladislav T.Vladislavครูปาริชาติ,T.Boy ครูสาธิต,PJ ครูสาธิต,PJ New Native
พ31101 ส ค31101 ค31201 ศ31101 ว30101 ว30101 กิจกรรม

ศกุร์ 214 214 214 6510 พกั 214 214 ชุมนุม
ครูแกว้ใจ ครูปาริชาติ,T.Boyครูปาริชาติ ครูอรริสา ครูสาธิต,PJ ครูสาธิต,PJ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      2
แผนการเรียน วิทย-์คณิต Gifted ห้องเรียน 637

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 5 6 7 8 9
โฮมรูม ว31251 ว31251 อ31201 ค31201 ท31101 อ31201

จันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 637 พกั 637 637 คุณธรรม 637
ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร ครูสุภาวิตา ครูญาณี ครูวนัวิสา T.sheryl

ว30141 ว30141 ค31101 พ32101 พ ศ31101 ค31201 ว30163 ว30163

อังคาร 637 637 637 โดม 3 พกั 6510 637 675 675
ครูธีระวฒัน์ ครูธีระวฒัน์ ครูวนิดา ครูภาคภูมิ ครูอรริสา ครูญาณี ครูกมลชนก ครูกมลชนก

ว30141 อ31101 ค31101 ส31102 ว30101 ว31151 พ31101 ส

พุธ 637 637 637 637 พกั 637 531 637
ครูธีระวฒัน์ ครูเครือวลัย์ ครูวนิดา ครูมณีรัตน์ ครูปรียานุช ครูพชัรีย ์ ครูแกว้ใจ

อ31101 ค31201 ส31101 ท31101 ว30121 ว30101 ว30101

พฤหัสบดี 637 637 637 637 พกั 637 637 637
ครูเครือวลัย์ ครูญาณี ครูปัทมินทร์ ครูวนัวิสา ครูอาทิจจ ครูปรียานุช ครูปรียานุช

ค31201 ส31101 ว30121 ว30121 ว30101 ค31203พสวท กิจกรรม

ศกุร์ 637 637 637 637 พกั 637 637 ชุมนุม
ครูญาณี ครูปัทมินทร์ ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ ครูปรียานุช ครูวนิดา

ครูสินีนาฎ  มีทิศ     ครูวิฑูรย ์ แสนบุดดี

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      3
แผนการเรียน วิทย-์คณิต Gifted ห้องเรียน 667

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 5 6 7 8 9
โฮมรูม อ31101 ว30101 ว30101 ศ31101 ว30121

จันทร์ 667 667 667 พกั 6510 667 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูเครือวลัย์ ครูปรียานุช ครูปรียานุช ครูอรริสา ครูอาทิจจ

ส31101 ค31101 ว30121 ว30121 อ31201 ว31251 ค31201 ว30101

อังคาร 667 667 667 667 พกั 667 ห้องสมุด 667 667
ครูอภิรมย์ ครูวนิดา ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ ครูสุภาวิตา ครูกิตติภทัร ครูปาริชาติ ครูปรียานุช
พ31101 ส ค31101 ส31102 พ32101 พ ว30141 ค31201 อ31201

พุธ 667 667 667 โดม 3 พกั 667 667 667
ครูแกว้ใจ ครูวนิดา ครูมณีรัตน์ ครูภาคภูมิ ครูธีระวฒัน์ ครูปาริชาติ T.sheryl
ท31101 ว30101 อ31101 ว31251 ค31201 ส31101 ว30163 ว30163

พฤหัสบดี 667 667 667 ห้องสมุด พกั 667 667 675 675
ครูวนัวิสา ครูปรียานุช ครูเครือวลัย์ ครูกิตติภทัร ครูปาริชาติ ครูอภิรมย์ ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์

ว30141 ว30141 ค31203พสวท ค31201 ท31101 ว31151 กิจกรรม

ศกุร์ 667 667 667 667 พกั 667 668 ชุมนุม
ครูธีระวฒัน์ ครูธีระวฒัน์ ครูวนิดา ครูปาริชาติ ครูวนัวิสา ครูพชัรีย ์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      4
แผนการเรียน วิทย-์คณิต Gifted ห้องเรียน 674

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 5 6 7 8 9
โฮมรูม ค31201 ว30163 ว30163 ส31101 พ31101 ส

จันทร์ 674 675 675 พกั 674 674 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูญาณี ครูกมลชนก ครูกมลชนก ครูอภิรมย์ ครูแกว้ใจ

ค31101 ค31201 ว30101 ว30101 ท31101 ว30121 ว30141 ว30141

อังคาร 674 674 674 674 พกั 674 674 674 674
ครูวนิดา ครูญาณี ครูปรียานุช ครูปรียานุช ครูวนัวิสา ครูอรมาศ ครูธีระวฒัน์ ครูธีระวฒัน์
ว30121 ว30121 อ31101 ค31101 ว31151 ศ31101 ค31201

พุธ 674 674 674 674 พกั 531 6510 674
ครูอาทิจจ ครูอรมาศ ครูเครือวลัย์ ครูวนิดา ครูพชัรีย ์ ครูอรริสา ครูญาณี
ส31101 ท31101 อ31201 ว30141 อ31101 อ31201 ว31251 ว31251

พฤหัสบดี 674 674 674 674 พกั 674 674 ห้องสมุด ห้องสมุด
ครูอภิรมย์ ครูวนัวิสา ครูสุภาวิตา ครูธีระวฒัน์ ครูเครือวลัย์ T.sheryl ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร
ส31102 ว30101 ว30101 ค31203พสวท ค31201 พ32101 พ กิจกรรม

ศกุร์ 674 674 674 674 พกั 674 โดม 3 ชุมนุม
ครูมณีรัตน์ ครูปรียานุช ครูปรียานุช ครูวนิดา ครูญาณี ครูภาคภูมิ

ครูอารี  จนัทร์เกิด                             ครูสมฤทยั  สะเทิงรัมย์

ครูธรรมรัตน์   เพ็งผล

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      5
แผนการเรียน วิทย-์คณิต EISEnglish   Integested  Study ห้องเรียน 436

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 5 6 7 8 9
โฮมรูม ค31201 อ31101 ว30121 ว30141 ว30141

จันทร์ 436 436 436 พกั 645 645 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูปาริชาติ ครูเครือวลัย์ ครูสรศกัด์ิ ครูศศิธร ครูศศิธร

ท31101 ส31101 ว30141 อ31201 ค31101 ว30101 ว30101

อังคาร 436 436 645 436 พกั 436 436 436
ครูวนัวิสา ครูอภิรมย์ ครูศศิธร T.sheryl ครูวนิดา ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์

ว31253 ว30101 ว30101 ศ31101 ค31201 ค31101 ว30121

พุธ 531 436 436 6510 พกั 436 436 436
ครูพชัรีย ์ ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์ ครูอรริสา ครูปาริชาติ ครูวนิดา ครูอาทิจจ
ว30121 ค31201 ว30163 ว30163 พ32101 พ พ31101 ส ว31151

พฤหัสบดี 436 436 675 675 พกั โดม 3 436 531
ครูสรศกัด์ิ ครูปาริชาติ ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์ ครูภาคภูมิ ครูแกว้ใจ ครูพชัรีย ์

อ31101 ท31101 ส31101 อ31201 ค31201 ส31102 กิจกรรม

ศกุร์ 436 436 436 436 พกั 436 436 ชุมนุม
ครูเครือวลัย์ ครูวนัวิสา ครูอภิรมย์ ครูสุภาวิตา ครูปาริชาติ ครูมณีรัตน์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      6
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เดินเรียน

ครูท่ีปรึกษา ครูวิษณุกรณ์  สุวรรณ์ ครูจุฑาทิพย ์ จนัทร์สุวรรณ
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 5 6 7 8 9
โฮมรูม ค31101 อ31101 ค31201 ว30101 ว30101

จันทร์ 314 212 435 พกั 665 665 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูวนิดา ครูปวีณรัตน์ ครูญาณี ครูอนุชิต ครูอนุชิต

ว31151 ส31102 อ31101 ท31101 ค31201 ศ31101 ว30141 ว30141

อังคาร 668 203 212 322 พกั 315 6510 645 645
ครูพชัรีย ์ ครูมณีรัตน์ ครูปวีณรัตน์ ครูวนัวิสา ครูญาณี ครูอรริสา ครูศศิธร ครูศศิธร
ว30141 ว31253 ค31201 ท31101 ว30121 พ31101 ส ส31101

พุธ 645 531 315 322 พกั 653 411 205
ครูศศิธร ครูพชัรีย ์ ครูญาณี ครูวนัวิสา ครูอรมาศ ครูแกว้ใจ ครูอภิรมย์
ว30121 ว30121 ส31101 ค31101 อ31201 พ32101 พ ง31221 ง31221

พฤหัสบดี 653 653 205 314 พกั 324 โดม3 511 511
ครูอรมาศ ครูอรมาศ ครูอภิรมย์ ครูวนิดา T.Sheryl ครูภาคภูมิ ครูดรุณี ครูดรุณี
ว30101 ว30101 อ31201 ค31201 ว30163 ว30163 กิจกรรม

ศกุร์ 663 663 212 315 พกั 675 675 ชุมนุม
ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูสุภาวิตา ครูญาณี ครูกมลชนก ครูกมลชนก

ครูปาริชาติ  ภูมิรัตน์    ครูวนิดา   พลเยีย่ม

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      7
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูประกอบ  บุญมารีย ์   ครูพรพรรณ   รสหอม

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 5 6 7 8 9

โฮมรูม ศ31101 ว30141 ว30141 ค31101 ค31201

จันทร์ 6510 645 645 พกั 314 315 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูอรริสา ครูศศิธร ครูศศิธร ครูวนิดา ครูญาณี

ส31102 ท31101 ว31151 ค31201 พ32101 พ อ31101 ว30121 ว30121

อังคาร 203 322 532 315 พกั โดม 3 212 655 655
ครูมณีรัตน์ ครูวนัวิสา ครูพชัรีย ์ ครูญาณี ครูภาคภูมิ ครูปวีณรัตน์ ครูสุดาภา ครูสุดาภา

ท31101 ว30141 ง31221 ง31221 ค31201 ส31101 ว31253

พุธ 323 645 511 511 พกั 315 205 531
ครูวนัวิสา ครูศศิธร ครูดรุณี ครูดรุณี ครูญาณี ครูอภิรมย์ ครูพชัรีย ์
ค31201 อ31101 พ31101 ส ส31101 ว30121 ค31101 ว30101 ว30101

พฤหัสบดี 315 212 411 205 พกั 638 314 665 665
ครูญาณี ครูปวีณรัตน์ ครูแกว้ใจ ครูอภิรมย์ ครูสุดาภา ครูวนิดา ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์
ว30163 ว30163 ว30101 ว30101 อ31201 อ31201 กิจกรรม

ศกุร์ 675 675 663 663 พกั 323 211 ชุมนุม
ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์ ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์ T.Sheryl ครูเครือวลัย์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      8
แผนการเรียน ศิลป-คณิต 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 5 6 7 8 9

โฮมรูม ว31151 ค31101 อ31203 ว30101 ว30101

จันทร์ 531 314 206 พกั 663 663 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูพชัรีย ์ ครูวนิดา ครูรุนี ครูกมลชนก ครูกมลชนก

ศ31101 อ31101 พ32101 พ ค31201 ส32101 ท31101 ง31211 เกษตรง31211 เกษตร

อังคาร 6510 221 โดม 3 316 พกั 205 323 แปลงเกษตร แปลงเกษตร
ครูอรริสา ครูปวีณรัตน์ ครูภาคภูมิ ครูฐิติมา ครูพรทิพย์ ครูรัชนี ครูวุฒิกร ครูวุฒิกร
ว30163 ว30163 อ31201 พ31101 ส ง31212 ค31201 ส31102

พุธ 675 675 324 411 พกั แปลงเกษตร 316 203
ครูกมลชนก ครูกมลชนก T.Sheryl ครูแกว้ใจ ครูวุฒิกร ครูฐิติมา ครูมณีรัตน์

ว30101 ว30101 ค31201 ท31101 อ31203 อ31201 ค31101

พฤหัสบดี 663 663 316 323 พกั 212 212 314
ครูกมลชนก ครูกมลชนก ครูฐิติมา ครูรัชนี ครูรุนี ครูเครือวลัย์ ครูวนิดา

ง31251 ง31251 ส32101 ว31253 ค31201 อ31101 กิจกรรม

ศกุร์ 511 511 206 531 พกั 316 206 ชุมนุม
ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูพรทิพย์ ครูพชัรีย ์ ครูฐิติมา ครูปวีณรัตน์

ครูณฐักิตต ์ ป่ินเพชร     ครูยภุาพร  อ่ิมพงษ ์

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      9
แผนการเรียน ศิลป-จีน,ญ่ีปุ่ น 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 5 6 7 8 9

โฮมรูม จีน,ญ่ีปุ่ น 2 ส32101 อ31101 ว30163 ว30163

จันทร์ แนะแนว 226,221 205 212 พกั 675 675 คุณธรรม
ครูท่ีปรึกษา ครูนริยา,ณฐัยา ครูพรทิพย์ ครูปวีณรัตน์ ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์
จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ศ31101 ว30101 ว30101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 ส32101 พ31101 ส ท31101

อังคาร 226,221 6510 663 663 พกั 226,221 205 411 322
ครูนริยา,ณฐัยา ครูอรริสา ครูกมลชนก ครูกมลชนก ครูชลธิดา,ณฐัยา ครูพรทิพย์ ครูแกว้ใจ ครูรัชนี

ง31251 ง31251 ค31101 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 จีน,ญ่ีปุ่ น1 อ31201 ว30101 ว30101

พุธ 511 511 314 226,221 พกั 226,221 211 663 663
ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูพชัรนนัท์ ครูนริยา,ณฐัยา ครูชลธิดา,ณฐัยาครูเครือวลัย์ ครูกมลชนก ครูกมลชนก
พ32101 พ อ31203 ว31253 ง31211 เกษตร ง31211 เกษตร ส31102 อ31201

พฤหัสบดี โดม3 206 531 แปลงเกษตร พกั แปลงเกษตร 203 324
ครูธิติ ครูรุนี ครูพชัรีย ์ ครูวุฒิกร ครูวุฒิกร ครูมณีรัตน์ T.Sheryl

ว31151 อ31101 ท31101 ค31101 อ31203 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 กิจกรรม

ศกุร์ 521 206 323 314 พกั 206 226,221 ชุมนุม
ครูพชัรีย ์ ครูปวีณรัตน์ ครูรัชนี ครูพชัรนนัท์ ครูรุนี ครูนรินา,ณฐัยา

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 4 ห้อง      10
แผนการเรียน ศิลปธุรกิจ 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 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ31203 ท31101 ว31151 ง31263 ง31263 ง31211 เกษตร

จันทร์ แนะแนว 324 323 532 พกั 522 522 คุณธรรม แปลงเกษตร
ครูท่ีปรึกษา ครูรุนี ครูวนัวิสา ครูพชัรีย ์ ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูวุฒิกร

ง31361 ง31361 อ31201 อ31101 ง31267 ค31101 พ31201แบด

อังคาร 511 511 324 211 พกั 522 314 โดม 3
ครูลกัขณา ครูลกัขณา T.Sheryl ครูปวีณรัตน์ ครูสุมิตตา ครูพชัรนนัท์ ครูธิติ

ว30101 ว30101 ศ31101 ค31101 ท31101 ง31211 เกษตร ง31267 ง31267

พุธ 663 663 6510 314 พกั 323 แปลงเกษตร 522 522
ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์ ครูอรริสา ครูพชัรนนัท์ ครูวนัวิสา ครูวุฒิกร ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา
อ31101 ส31101 อ31203 ว31253 พ31101 ส พ31202 ส31102 พ31202

พฤหัสบดี 212 205 206 531 พกั 411 ศูนยกี์ฬา 203 ศูนยกี์ฬา
ครูปวีณรัตน์ ครูพรทิพย์ ครูรุนี ครูพชัรีย ์ ครูแกว้ใจ ครูธิติ ครูมณีรัตน์ ครูธิติ

ส31101 อ31201 ว30163 ว30163 ว30101 ว30101 กิจกรรม

ศกุร์ 205 212 675 675 พกั 665 665 ชุมนุม
ครูพรทิพย์ ครูเครือวลัย์ ครูกมลชนก ครูกมลชนก ครูวิฑูรย์ ครูวิฑูรย์

ครูนริยา  บุญมณีสิรีกุล    ครูณฐัยา  เด่นดวง

ครูแกว้ใจ  ทองเร่ิม              ครูสหฤทยั  ถาวรบุตร

วนั

วนั


