
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      1

แผนการเรียน MEP Eng-MathMini English  Program หอ้งเรียน 212B

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8

โฮมรูม อ32101 ง32101 พ32101 ส ค32201 ว30121 ท32101

จันทร์ แนะแนว 212B 212B 212B พกั 212B 212B 212B

ครูท่ีปรึกษา New Native ครูวนัเฉลิมชยั ครูชะโลม ครูฐานิฎา ครูนวลศรี,PJ ครูกรรัฐ

ว30121 อ32203 พต2 ส32101 ซ่อมเสริม ค32201 I30201 I30201

องัคาร 212B 212B 212B 212B พกั 212B 212B 212B

ครูนวลศรี,PJ New Native ครูสหฤทยั ครููวิไลลกัษณ์ ครูฐานิฎา New Native New Native

ค32101 ซ่อมเสริม ว32231 ว32231 ค32201 ว30121 แนะแนว

พุธ 212B 212B 532 532 พกั 212B 212B 212B

ครูวาสนา,T.B ครูสุภาวิตา ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูฐานิฎา ครูนวลศรี,PJ ครูบุศรา

อ32203 พต2 ส32101 ส32102 อ32201 ท32101 ซ่อมเสริม

พฤหัสบดี คุณธรรม 212B 212B 212B พกั 212B 212B 212B

New Native ครูสหฤทยั ครูสินีนาฎ New Native ครูกรรัฐ ครูรุณี

อ32201 พ32201 ค32201 อ32101 ค32101 ศ32101 กิจกรรม

ศกุร์ 212B สนามบาส 212B 212B พกั 212B 662 ชุมนุม

New Native ครูบุญสม ครูฐานิฎา New Native ครูวาสนา,T.B ครูธาวนั

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      2

แผนการเรียน วิทย-์คณิต Gifted หอ้งเรียน 641

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค32201พต ค32203พสวท อ32101 ค32101พฐ ท32101 ว32201 ว32201

จันทร์ แนะแนว 641 641 641 พกั 641 641 641 641

ครูท่ีปรึกษา ครูศิริธร ครูปาริชาติ ครูวิไลลกัษณ์ ครูวาสนา ครูอธิวฒัน์ ครูสาธิต ครูสาธิต

พ32101 ส ว32241 ค32201พต อ32201 ว32231 ว32231 ศ32101 ว32221

องัคาร 641 641 641 641 พกั 532 532 662 641

ครูชะโลม ครูเพชรดา ครูศิริธร ครูสุมลธา ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูธาวนั ครูนวลศรี

ท32101 ว32201 ง32101 ค32101พฐ I30201 พ32201 ว32264 ว32264

พุธ 641 641 641 641 พกั หอ้งสมุด สนามบาส 675 675

ครูอธิวฒัน์ ครูสาธิต ครูวนัเฉลิมชยั ครูวาสนา ครูกิตติภทัร ครูบญุสม ครูอนุชิต ครูอนุชิต

ส32101 ว32221 อ32201 ว32241 ว32241 ค32201พต

พฤหัสบดี คุณธรรม 641 641 641 พกั 645 645 641

ครูปัทมินทร์ ครูนวลศรี T.JC ครูเพชรดา ครูเพชรดา ครูศิริธร

ค32201พต อ32101 ส32101 ว32221 I30201 ส32102 กิจกรรม

ศกุร์ 641 641 641 641 พกั หอ้งสมุด 641 ชุมนุม

ครูศิริธร ครูวิไลลกัษณ์ ครูปัทมินทร์ ครูนวลศรี ครูกิตติภทัร ครูสินีนาฎ

ครูบศุรา  พลอยมณีวงษ ์   

ครูสาธิต   ป้ันชู ครูอดิศกัด์ิ  แสงบตุร

วนั

วนั



ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      3

แผนการเรียน วิทย-์คณิต Gifted หอ้งเรียน 642

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม พ32201 พ ส32102 ค32203พสวท ส32101 ค32101 ว32264 ว32264

จันทร์ แนะแนว สนามบาส 642 642 พกั 642 642 642 642

ครูท่ีปรึกษา ครูบญุสม ครูสินีนาฎ ครูปาริชาติ ครูสหฤทยั ครูวาสนา ครูอนุชิต ครูอนุชิต

ศ32101 ค32101 พ32101 ส ค32201 ว32221 ว32221 I30201 I30201

องัคาร 662 642 642 642 พกั 642 642 หอ้งสมุด หอ้งสมุด

ครูธาวนั ครูวาสนา ครูชะโลม ครูฐานิฎา ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร

ส32101 ค32201 อ32201 ท32101 ว32241 ว32241 อ32101

พุธ 642 642 642 642 พกั 645 645 642

ครูสหฤทยั ครูฐานิฎา T.JC ครูกรรัฐ ครูเพชรดา ครูเพชรดา ครูวิไลลกัษณ์

อ32101 ว32231 ว32231 ค32201 อ32201 ว32201 ว32201

พฤหัสบดี คุณธรรม 642 532 532 พกั 642 642 642 642

ครูวิไลลกัษณ์ ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูฐานิฎา ครูสุมลธา ครูสาธิต ครูสาธิต

ว32241 ท32101 ง32101 ว32201 ว32221 ค32201 กิจกรรม

ศกุร์ 642 642 642 642 พกั 642 642 ชุมนุม

ครูเพชรดา ครูกรรัฐ ครูวนัเฉลิมชยั ครูสาธิต ครูเฉลิมพงษ์ ครูฐานิฎา

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      4

แผนการเรียน วิทย-์คณิต EIS English   Integested  Study หอ้งเรียน 426

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค32101 ท32101 ค32201 พ32101 ส อ32201 ว32241 ว32241

จันทร์ แนะแนว 426 426 426 พกั 426 426 645 645

ครูท่ีปรึกษา ครูวาสนา ครูกรรัฐ ครูศิริธร ครูชะโลม T.JC ครูเพชรดา ครูเพชรดา

ว32241 ท32101 ว32201 ว32201 ว32221 อ32101 ค32201 ง32101

องัคาร 426 426 426 426 พกั 426 426 426 426

ครูเพชรดา ครูกรรัฐ ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์ ครูนวลศรี ครูวิไลลกัษณ์ ครูศิริธร ครูวนัเฉลิมชยั

พ32201พ ศ32101 ว32221 ว32221 ส32101 ค32201 ว32231 ว32231

พุธ สนามบาส 662 426 426 พกั 426 426 532 532

ครูบญุสม ครูธาวนั ครูนวลศรี ครูนวลศรี ครูปัทมินทร์ ครูศิริธร ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์

ว32201 ว32201 I30201 ว32264 ว32264 ส32101

พฤหัสบดี คุณธรรม 426 426 426 พกั 675 675 426

ครูธรรมรัตน์ ครูธรรมรัตน์ ครูธีรศกัด์ิ ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูปัทมินทร์

ส32102 อ32201 I30201 ค32101 ค32201 อ32101 กิจกรรม

ศกุร์ 426 426 426 426 พกั 426 426 ชุมนุม

ครูสินีนาฎ ครูสุมลธา ครูธีรศกัด์ิ ครูวาสนา ครูศิริธร ครูวิไลลกัษณ์

ครูยศวนัต ์   จนัทร์ศรี  ครูรุจิ    ศรีสุข

ครูอาทิจจ  สาเงิน ครููศศิธร    สุวรรณประภา

วนั

วนั



ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      5

แผนการเรียน วิทย ์ คณิต

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค32201 ท32101 อ32201 ว32231 ว32231 อ32101 ว32221

จันทร์ แนะแนว 315 331 326 พกั 532 532 212 6310

ครูท่ีปรึกษา ครูฐานิฏา ครูอธิวฒัน์ T.JC ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูวิไลลกัษณ์ ครูเฉลิมพงษ์

ค32201 อ32201 ท32101 ง32101 ว32241 I30202 ว32201 ว32201

องัคาร 315 211 331 324 พกั 643 คุณธรรม 665 665

ครูฐานิฏา ครูสุมลธา ครูอธิวฒัน์ ครูวนัเฉลิมชยั ครูจุฬาลกัษณ์ ครูกานตช์นก ครูสาธิต ครูสาธิต

ว32221 ว32221 อ32101 ค32201 ว32201 ว32201 ค32101

พุธ 655 655 212 315 พกั 665 665 315

ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูวิไลลกัษณ์ ครูฐานิฏา ครูสาธิต ครูสาธิต ครูวาสนา

ว32264 ว32264 ส32101 ศ32101 I30202 ว32241 ว32241

พฤหัสบดี คุณธรรม 665 665 203 พกั 662 คุณธรรม 643 643

ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูสหฤทยั ครูธาวนั ครูกานตช์นก ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจุฬาลกัษณ์

ส32101 ค32101 พ32201 พ ส32102 ค32201 พ32101 ส กิจกรรม

ศกุร์ 203 315 สนามบาส 205 พกั 315 411 ชุมนุม

ครูสหฤทยั ครูวาสนา ครูบุญสม ครูสินีนาฎ ครูฐานิฏา ครูชะโลม

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      6

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว32231 ว32231 อ32201 ค32201 ส32101 ว32241 ว32241

จันทร์ แนะแนว 532 532 211 พกั 315 205 643 643

ครูท่ีปรึกษา ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูสุมลธา ครูศิริธร ครูปัทมินทร์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจุฬาลกัษณ์

ส32101 ค32201 ว32264 ว32264 ว32201 ว32201 ค32101 I30201

องัคาร 205 315 675 675 พกั 665 665 315 212

ครูปัทมินทร์ ครูศิริธร ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูนนัทนา ครูนนัทนา ครูวาสนา ครูวิไลลกัษณ์

อ32101 ค32101 ว32201 ว32201 ว32241 ท32101 อ32201

พุธ 212 315 663 663 พกั 643 331 206

ครูวิไลลกัษณ์ ครูวาสนา ครูนนัทนา ครูนนัทนา ครูจุฬาลกัษณ์ ครูอธิวฒัน์ T.JC

ศ32101 ค32201 พ31101 ส พ32201 พ I30201 ว32221 ว32221

พฤหัสบดี คุณธรรม 662 315 435 พกั สนามบาส 206 655 655

ครูธาวนั ครูศิริธร ครูชะโลม ครูบุญสม ครูวิไลลกัษณ์ ครูกิริตา ครูกิริตา

ท32101 ว32221 ส32102 อ32101 ง32101 ค32201 กิจกรรม

ศกุร์ 331 655 205 212 พกั 324 315 ชุมนุม

ครูอธิวฒัน์ ครูกิริตา ครูสินีนาฎ ครูวิไลลกัษณ์ ครูวนัเฉลิมชยั ครูศิริธร

ครูพรทิพย ์    พิกลุทอง ครูนนัทนา  บญุชู

ครูกฤตนนัท ์ แกว้ใส ครูวรภศัวลัย ์ พ่ึงพนัธุ์ฤทา

วนั

วนั



ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      7

แผนการเรียน วิทย-์คณิต

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว32264 พ32201 พ ค32201 อ32201 ง32101 ว32221 ว32221

จันทร์ แนะแนว 665 สนามบาส 315 พกั 211 324 653 653

ครูท่ีปรึกษา ครูอนุชิต ครูบุญสม ครูฐานิฏา ครูสุมลธา ครูวนัเฉลิมชยั ครูนนัทน์ภสั ครูนนัทน์ภสั

ว32241 ว32241 ค32101 ท32101 ว32221 พ31101 ส I30202 ว32264

องัคาร 643 643 315 331 พกั 653 435 331 663

ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูวาสนา ครูอธิวฒัน์ ครูนนัทน์ภสั ครูชะโลม ครูรัชนี ครูอนุชิต

ค32201 ส32102 ส32101 ศ32101 อ32101 อ32201 ว32201 ว32201

พุธ 315 205 คุณธรรม 662 พกั 212 212 665 665

ครูฐานิฏา ครูสินีนาฎ ครูสุนทร ครูธาวนั ครูปวีณรัตน์ T.JC ครูนนัทนา ครูนนัทนา

ว32241 ว32201 ว32201 ค32101 ค32201 ส32101

พฤหัสบดี คุณธรรม 643 653 653 พกั 315 315 คุณธรรม

ครูจุฬาลกัษณ์ ครูนนัทนา ครูนนัทนา ครูวาสนา ครูฐานิฏา ครูสุนทร

ค32201 I30202 ท32101 อ32101 ว32231 ว32231 กิจกรรม

ศกุร์ 315 331 331 211 พกั 532 532 ชุมนุม

ครูฐานิฏา ครูรัชนี ครูอธิวฒัน์ ครูปวีณรัตน์ ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      8

แผนการเรียน ศิลป-คณิต

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8

โฮมรูม ส32101 ว30122 ว30122 แนะแนว อ32201 ค32201

จันทร์ แนะแนว 205 655 655 พกั 643 211 315

ครูท่ีปรึกษา ครูปัทมินทร์ ครูกิริตา ครูกิริตา ครูสุดาภา ครูสุมลธา ครูศิริธร

ง32101 ส32101 ง32251 ง32251 อ32101 ค32201 อ32201

องัคาร 324 205 522 522 พกั 206 315 212

ครูวนัเฉลิมชยั ครูปัทมินทร์ ครูปภาวรินทร์ครูปภาวรินทร์ ครูปวีณรัตน์ ครูศิริธร T.JC

พ31101 ส ท32101 อ32205 พ32201 พ ศ32101 ค32101 อ32101

พุธ 411 331 211 สนามบาส พกั 662 315 212

ครูชะโลม ครูอธิวฒัน์ ครูสุมลธา ครูบุญสม ครูธาวนั ครูวาสนา ครูปวีณรัตน์

ค32201 ซ่อมเสริม ค32101 ส32102 ท32101 I30201

พฤหัสบดี คุณธรรม 315 To be No1 315 พกั 205 331 607

ครูศิริธร ครูสุุนทร ครูวาสนา ครูสินีนาฎ ครูอธิวฒัน์ ครูศุภกานต์

ว32231 ว32231 ค32201 ว30122 อ32205 I30201 กิจกรรม

ศกุร์ 532 532 315 653 พกั 211 435 ชุมนุม

ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูศิริธร ครูกิริตา ครูสุมลธา ครูศุภกานต์

ครููกิตติ   เจริญเกียรติ ครูฐานิฎา   จิตติชยัมงคล

นายสุนทร  ป้ันบญุชู ครูสุดาภา  เพชรสมบติั

วนั

วนั



ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง      9

แผนการเรียน

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ท32101 จีน,ญ่ีปุ่ น 3 ค32101 อ32101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 ว30122 ว30122

จันทร์ แนะแนว 331 226,315 312 พกั 212 226,221 655 655

ครูท่ีปรึกษา ครูอธิวฒัน์ ครูนริยา,ณัฐยา ครูสมฤทยั ครูปวีณรัตน์ ครูชลธิดา,ณัฐยา ครูกิริตา ครูกิริตา

I30201 ว30122 ส32101 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 อ32201 อ32201 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 I30201

องัคาร สนามบาส 655 คุณธรรม 226,221 พกั 212 206 226,221 สนามบาส

ครูบุญสม ครูกิริตา ครูสุนทร ครูนริยา,ณัฐยา ครูสุมลธา T.JC ครูชลธิดา,ณัฐยา ครูบุญสม

ส32102 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ศ32101 อ32205 พ32201 พ ค32101 จีน,ญ่ีปุ่ น 3

พุธ 205 226,221 662 211 พกั สนามบาส 312 226,325
ครูสินีนาฎ ครูนริยา,ณัฐยา ครูธาวนั ครูสุมลธา ครูบุญสม ครูสมฤทยั ครูนริยา,ณัฐยา

ท32101 อ32205 ส32101 ว32231 ว32231 จีน,ญ่ีปุ่ น 1

พฤหัสบดี คุณธรรม 331 211 คุณธรรม พกั 532 532 226,221

ครูอธิวฒัน์ ครูสุมลธา ครูสุนทร ครูพรทิพย์ ครูพรทิพย์ ครูนริยา,ณัฐยา

ง32251 ง32251 พ31101 ส จีน,ญ่ีปุ่ น 1 อ32101 ง32101 กิจกรรม

ศกุร์ 522 522 435 226,221 พกั 212 324 ชุมนุม

ครูปภาวรินทร์ครูปภาวรินทร์ ครูชะโลม ครูนริยา,ณัฐยา ครูปวีณรัตน์ ครูวนัเฉลิมชยั

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ห้อง     10

แผนการเรียน ศิลป-ธุรกิจ

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 น 12.55 - 13.50 น. 13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ง32231 ง32231 I30201 ส32101 ว30122 ว32232 ว32232

จันทร์ แนะแนว 522 522 หอ้งสมุด พกั 205 655 532 532

ครูท่ีปรึกษา ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครููยพุา ครูปัทมินทร์ ครูกิริตา ครูกิตติภทัร ครูกิตติภทัร 

อ32201 ง32101 I30201 พ32201 พ อ32201 อ32205 ส32101

องัคาร 211 324 หอ้งสมุด สนามบาส พกั 435 211 205

ครูสุมลธา ครูวนัเฉลิมชยั ครููยพุา ครูบุญสม T.JC ครูสุมลธา ครูปัทมินทร์

ง32251 ง32251 ท32101 อ32101 อ32205 ว30122 ว30122

พุธ 324 324 322 212 พกั 211 655 655

ครูวนัเฉลิมชยั ครูวนัเฉลิมชยั ครูอธิวฒัน์ ครูปวีณรัตน์ ครูสุมลธา ครูกิริตา ครูกิริตา

ง32267 ง32267 ท32101 พ32202 ส32102 ค32101

พฤหัสบดี คุณธรรม 522 522 322 พกั ศนูยกี์ฬา 205 312

ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูอธิวฒัน์ ครูณัฐกิตต์ ครูสินีนาฎ ครูสมฤทยั

อ32101 พ32202 ค32101 ศ32101 พ31101 ส ง32267 กิจกรรม

ศกุร์ 212 ศนูยกี์ฬา 314 662 พกั 411 522 ชุมนุม

ครูปวีณรัตน์ ครูณัฐกิตต์ ครูสมฤทยั ครูธาวนั ครูชะโลม ครูสุมิตตา

ครูวรรณกลู  วฒันศฤงคาร  

ครูสิรัญญา  นารินค า

ศิลป-จีน,ญ่ีปุ่ น

ครูลกัขณา ไชยชมพู

ครูสุภา     จัน่แกว้

วนั

วนั




