1

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 1/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ว21101 ว21101 ส21101 จ21201 พักเที่ยง อ21101 ค21101 ส21205

ครูสิริญ ครูสิริญ ครูรอสังครูชนิกา
311 311 532 217

โฮมรูม ว21201 ค21201 อ21101 ศ21103 พักเที่ยง ค21209 ศ21102พ21103

ครูปวิตา ครูสุทธี ครูจุไรว ครูณิพิส
537 411 211 105

ครูมัลลิ ครูเทวสิ ครูรวิภา
438 ดนตรี2 เทเบิล

อ.

ครูสุภัท ครูPeter ครูประ ครูชนิกา
421 228 128 217

ครูสิริญ ครูสุกัญ
311 418

พ.

ครูจันท ครูสุกัญ ครูมัลลิ ครูอนุศั
127 418 436 104

ครูPeterครูรอสัง
228 532

โฮมรูม ค21101 อ21201 ส21201 จ21201 พักเที่ยง ว21101 ท21101 ลส./ยุว

ชั้น ม. 1/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ว21101 ค21101ท21101 อ21201 พักเที่ยง ส21101 ศ21103 ค21209

ครูศมน ครูสุภัท ครูกนก ครูPeter
318 438 418 228

ครูจุฬา ครูณิพิส ครูมัลลิ
116 105 438

โฮมรูม ค21201 จ21201 ท21201 ศ21102 พักเที่ยง ส21201 ท21101 ส21103

ครูมัลลิ ครูชนิกาครูศศิธรครูเทวสิ
437 217 535 ดนตรี2

ครูณัฏฐิ ครูกนก ครูจันท
113 418 127

ครูปวิตาครูชนิกา ครูจุฬา ครูสุภัท
537 217 116 438

ครูอนุศั ครูPeter
104 228

ครูจรัส ครูสุภัท ครูกนก ครูPeter
212 421 418 228

ครูจารุวั ครูจารุวั
546 546

โฮมรูม ว21201 จ21201 ส21101 ค21101 พักเที่ยง พ21101อ21101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ส21103 ท21101 ค21209พ21101 พักเที่ยง อ21101 ส21101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ21101 ค21101ท21101 อ21201 พักเที่ยง ง21101 ง21101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค21101 ท21101 อ21201 ท21201 พักเที่ยง ง21101 ง21101 ส21101

ศ.

โฮมรูม ค21209 ส21205 ว21101 ว21101 พักเที่ยง พ21103ส21101 อ21101

ครูสุภัท ครูสุกัญ ครูPeterครูศศิธร
438 418 228 535

โฮมรูม

1

ครูจิรารั ครูจิรารั ครูรอสัง
545 545 532

ชั้น ม. 1/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ท21101 แนะแนว จ21203 ค21101 พักเที่ยง ง21101 ง21101 ว21201

ครูสุกัญ ครูจันท ครูชนิกา ครูสุภัท
425 522 211 421

โฮมรูม ว21101 ว21101 ส21101 อ21201 พักเที่ยง ค21101 อ21101 ส21205

ครูมนต ครูมนต ครูรอสัง ครูมลฤ
322 322 532 221

ครูสุภัท ครูจุไรว ครูเชาว
421 211 123

อ.

ครูจุไรว ครูจันท ครูอนุศั ครูเทวสิ
211 127 104 ดนตรี2

ครูสุกัญ ครูรอสัง
425 532

พ.

ครูมีรัต ครูมีรัต ครูรอสัง ครูมัลลิ
งช 3 งช 3 532 436

ครูจุไรว ครูณิพิส
211 105

โฮมรูม อ21101 ส21103พ21101 ศ21102 พักเที่ยง ท21101 ส21101 ลส./ยุว

1

ครูรวิภา ครูจุฬา ครูPeter
เทเบิล 116 228

ชั้น ม. 1/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ส21101 ค21101 ว21101 ว21101 พักเที่ยง ท21101 จ21203 อ21101

ครูจุฬา ครูสุทธี ครูสถิต ครูสถิต
116 411 322 322

ครูกนก ครูชนิกา ครูสุพร
425 212 211

โฮมรูม ง21101 ง21101 ค21201 ท21101 พักเที่ยง ส21101 อ21201 พ21101

ครูจารุวั ครูจารุวั ครูสุภัท ครูกนก
546 546 434 425

ครูจุฬา ครูมาลัย ครูอนุศั
116 222 104

ครูณัฏฐิ ครูสุพร ครูเชาว ครูสุทธี
113 213 123 411

ครูเทวสิ ครูสถิต
ดนตรี2 323

ครูยุวดี ครูยุวดี ครูจุฬา ครูณิพิส
0301 0301 116 105

ครูกนก ครูศศิธร
425 535

โฮมรูม ส21201 อ21101 ส21205 ค21101 พักเที่ยง ศ21102 ว21101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ง21252 ง21252 ส21101 ค21201 พักเที่ยง อ21101 ศ21103 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ง21203 ง21203 ส21101 ศ21103 พักเที่ยง ท21101ท21201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ท21101 ว21101 ค21101พ21103 พักเที่ยง อ21201 ท21201 ส21201

ศ.

โฮมรูม ค21101 ว21201 แนะแนว ส21103 พักเที่ยง อ21201พ21103 อ21101

ครูสุกัญ ครูมนต ครูสุภัท ครูรวิภา
425 322 421 เทเบิล

โฮมรูม

1

ครูมลฤ ครูศศิธร ครูประ
221 535 128

ชั้น ม. 1/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม ศ21102 ว21201 ง21252 ง21252 พักเที่ยง จ21203 อ21101 ท21101

ครูเทวสิครูปวิตา ครูมีรัต ครูมีรัต
ดนตรี2 537 งช 3 งช 3

โฮมรูม อ21201 ค21201 ง21101 ง21101 พักเที่ยง อ21101 ส21101 ท21101

ครูมลฤ ครูเกษร ครูจิรารั ครูจิรารั
221 434 545 545

ครูจุไรว ครูรอสัง ครูสุกัญ
211 532 425

อ.

ครูสุกัญ ครูสุทธี ครูรอสัง ครูจันท
425 411 532 522

ครูมนต ครูมนต
322 322

พ.

ครูมนต ครูศศิธร ครูมลฤ ครูสุทธี
322 535 221 411

ครูประ ครูรวิภา
128 เทเบิล

โฮมรูม ท21101 ค21101 ส21101 แนะแนว พักเที่ยง ว21101 ว21101 ลส./ยุว

1

ครูมาลัยครูรวิภา ครูสุพร
222 เทเบิล 211

ชั้น ม. 1/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค21101 ว21101 อ21201 ส21101 พักเที่ยง ส21205 ท21101 จ21203

ครูตนต ครูสถิต ครูมาลัย ครูจุฬา
437 322 222 116

ครูเชาว ครูกนก ครูชนิกา
123 425 222

โฮมรูม ค21101 ส21101 ง21101 ง21101 พักเที่ยง อ21101พ21103 แนะแนว

ครูตนต ครูจุฬา ครูจารุวั ครูจารุวั
411 116 546 546

ครูสุพร ครูรวิภา ครูณัฏฐิ
213 เทเบิล 113

ครูมาลัยครูณิพิส ครูกนก ครูณัฏฐิ
222 105 425 113

ครูปวิตา ครูจุฬา
537 116

ครูจุฬา ครูสุพร ครูอนุศั ครูกนก
116 213 104 425

ครูตนต ครูเทวสิ
437 ดนตรี2

โฮมรูม อ21201 ศ21103ท21101 ส21201 พักเที่ยง ว21201 ส21101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ว21101 ท21201 อ21201 ค21101 พักเที่ยง ส21201พ21103 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส21103 อ21101พ21101ท21201 พักเที่ยง ค21101 ศ21102 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม อ21101 พ21101ส21103 ส21101 พักเที่ยง ศ21103 ส21205 ค21101

ศ.

โฮมรูม อ21101 ค21201 ว21101 ว21101 พักเที่ยง ง21202 ง21202 ท21101

ครูจุไรว ครูอนุศั ครูจันท ครูรอสัง
211 102 127 532

โฮมรูม

1

ครูณิพิส ครูเชาว ครูสุทธี
105 123 411

ชั้น ม. 1/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ว21201 ศ21103ท21101 ส21205 พักเที่ยง อ21101พ21103 ส21101

ครูปวิตาครูณิพิส ครูสุกัญ ครูเชาว
537 105 425 123

ครูจุไรว ครูรวิภา ครูรอสัง
211 เทเบิล 532

โฮมรูม ท21101 ค21101 อ21201 ส21103 พักเที่ยง ง21203 ง21203 แนะแนว

1

ครูยุวดี ครูยุวดี ครูกนก
0301 0301 425

ชั้น ม. 1/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูยุวดี ครูยุวดี ครูสถิต
0301 0301 322

อ.

ครูรอสัง ครูมนต ครูมนต ครูเกษร
532 322 322 434

ครูจุไรว ครูกนก
211 425

พ.

ครูสุกัญ ครูจารุวั ครูจารุวั ครูสุภัท
425 546 546 421

ครูอนุศั ครูมลฤ
102 221

โฮมรูม ส21201 ค21201 อ21201 ว21201 พักเที่ยง ง21202 ง21202 ส21101

ครูณัฏฐิ ครูเกษร ครูสุพร ครูปวิตา
113 434 213 537

ครูเอื้อง ครูเอื้อง ครูจุฬา
0303 0303 116

โฮมรูม ค21101 ท21201 อ21101 พ21103 พักเที่ยง ท21101 ว21101 แนะแนว

ครูสุภัท ครูกนก ครูสุพร ครูรวิภา
421 425 213 เทเบิล

ครูกนก ครูสถิต ครูสุภัท
425 322 421

ครูชนิกา ครูกนก ครูสถิต ครูสถิต
212 425 323 323

ครูสุพร ครูจันท
214 127

ครูสุภัท ครูจุฬา ครูเชาว ครูสุพร
421 116 123 222

ครูเทวสิ ครูกนก
ดนตรี2 425

โฮมรูม จ21203 ท21101 ว21101 ว21101 พักเที่ยง อ21201 ส21103 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ท21101 ง21101 ง21101 ค21101 พักเที่ยง พ21101อ21201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ค21101 ส21101 ส21205 อ21101 พักเที่ยง ศ21102ท21101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ส21201 อ21101 ส21101 ค21101 พักเที่ยง ว21101 ศ21102 จ21203

ศ.

โฮมรูม ส21101 อ21101 ง21101 ง21101 พักเที่ยง ค21101พ21101 ศ21103

ครูประ ครูจุไรว ครูรอสัง ครูสุภัท
128 211 532 421

ครูมนต ครูเทวสิครูชนิกา
322 ดนตรี2 212

8

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 15.30-16.20

ครูสุกัญ ครูสุภัท ครูมลฤ ครูจันท
425 421 221 127

โฮมรูม ส21101 ว21101 ว21101 ค21201 พักเที่ยง อ21101 ท21201 ลส./ยุว

ครูสุพร ครูเกษร ครูสถิต ครูสถิต
213 434 322 322

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูชนิกาครูจุไรว ครูสุกัญ
213 211 425

ครูสุทธี ครูปวิตา ครูจันท ครูจุฬา
411 537 522 116

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูจิรารั ครูจิรารั ครูปวิตา
545 545 537

ครูมัลลิ ครูเชาว ครูศมน ครูศมน
436 123 318 318

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูPeter ครูสุภัท ครูเชาว
228 438 123

1

ครูจุฬา ครูสุพร ครูจารุวั ครูจารุวั
116 215 546 546

ครูสุภัท ครูอนุศั ครูณิพิส
421 104 105

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

2

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 1/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ส21103 พ21101 ง21101 ง21101 พักเที่ยง ง21252 ง21252 พ21103

ครูจันท ครูอนุศั ครูจารุวั ครูจารุวั
127 102 544 544

โฮมรูม อ21201 ส21101 ว21101 ว21101 พักเที่ยง ค21101ท21101 ศ21102

ครูสุพร ครูรอสัง ครูศมน ครูศมน
213 532 318 318

ครูสุทธี ครูสุกัญ ครูเทวสิ
411 425 ดนตรี2

อ.

ครูสุทธี ครูปวิตา ครูจรัส ครูรอสัง
411 537 212 532

ครูณิพิส ครูศมน
105 318

พ.

ครูประ ครูสุทธี ครูสุกัญ ครูจรัส
128 411 425 212

ครูเชาว ครูสุพร
123 213

โฮมรูม ค21101 ว21201 อ21101 ส21101 พักเที่ยง ศ21103 แนะแนว ลส./ยุว

ชั้น ม. 1/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค21101 อ21101 ส21103 ท21101 พักเที่ยง ว21101 ศ21102 ส21201

ครูสุทธี ครูสุพร ครูจันท ครูกนก
411 215 127 425

ครูมนต ครูเทวสิ ครูณัฏฐิ
322 ดนตรี2 113

โฮมรูม พ21101 อ21201 ส21101 ค21101 พักเที่ยง ส21205 ง21101 ง21101

ครูอนุศั ครูสุพร ครูจุฬา ครูสุทธี
104 213 116 411

ครูเชาว ครูจารุวั ครูจารุวั
123 546 546

ครูมีรัต ครูมีรัต ครูสุพร ครูกนก
งช 3 งช 3 215 425

ครูสุทธี ครูเกษร
411 434

ครูสุพร ครูกนก ครูมนต ครูมนต
222 425 322 322

ครูสุทธี ครูจุฬา
411 116

โฮมรูม ง21252 ง21252 อ21101 ท21201 พักเที่ยง แนะแนว ค21201 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ส21201 ค21101ท21101 อ21101 พักเที่ยง ส21205 อ21201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ21201 ท21101 ว21101 ว21101 พักเที่ยง ค21101 ส21101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม จ21203 ส21101 ท21201 อ21101 พักเที่ยง ว21101 ท21101 ค21201

ศ.

โฮมรูม ว21201 ท21101 จ21203 อ21101 พักเที่ยง ส21101 ศ21103พ21103

ครูชนิกาครูรอสัง ครูกนก ครูจรัส
216 532 425 212

โฮมรูม

1

ครูศมน ครูสุกัญ ครูมัลลิ
318 425 432

ชั้น ม. 1/11 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม อ21101 ท21101 ค21201พ21101 พักเที่ยง ง21101 ง21101 ส21103

ครูจรัส ครูสุกัญ ครูนงนุ ครูอนุศั
212 418 432 102

โฮมรูม ค21101 ท21101 ว21101 โครงงาน พักเที่ยง อ21203 ศ21103 ส21101

ครูสุทธี ครูสุกัญ ครูสิริญ ติดตอ
438 418 311 วิชาการ

ครูจรัส ครูณิพิส ครูรอสัง
212 105 532

อ.

ครูจรัส ครูรอสัง ครูสุทธี ครูปวิตา
228 532 438 537

ติดตอ ครูวัชรา
วิชาการ 525

พ.

ครูสุทธี ครูจรัส ครูสิริญ ครูสิริญ
411 212 311 311

ครูรวิภา ครูสุกัญ
เทเบิล 418

โฮมรูม อ21101 ส21101 ค21101 ว21201 พักเที่ยง เพิ่มพูน แนะแนว ลส./ยุว

1

ครูจุฬา ครูณิพิส ครูรวิภา
116 105 เทเบิล

ชั้น ม. 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ว22101 ว22101 ท22101 ค22101 พักเที่ยง ส22101พ22205 ศ22101

ครูจินต ครูจินต ครูสุนิส ครูผกา
328 328 423 433

ครูนกแ ครูวีรวั ครูวิรวั
115 ฟุตซอล ทัศนศิล

โฮมรูม ท22201 ค22101 ง22101 ง22101 พักเที่ยง อ22101 จ22201 แนะแนว

ครูรุงอรุ ครูผกา ครูสาครครูสาคร
424 433 544 544

ครูMarcครูชนิกา ครูอุทัย
228 217 แนะแน

ครูสมนึ ครูสุนิส ครูมัลลิ ครูนกแ
322 418 431 115

ครูผกา ครูMarc
438 227

ครูนกแ ครูชนิกาครูกัณฑิ ครูธนเด
115 217 223 121

ครูจินต ครูEngใ
328 228

โฮมรูม ว22201 ท22101 ค22201 ส22101 พักเที่ยง ค22101 อ22101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ค21101 อ21203 ว21101 ว21101 พักเที่ยง พ21103ท21101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส22101 จ22201 อ22101 ส22103 พักเที่ยง ว22101 อ22201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม เพิ่มพูน จ21203 ศ21102 ท21205 พักเที่ยง อ21101 ส21101 ส21205

ศ.

โฮมรูม ท22101 ศ22102 I22201 I22201 พักเที่ยง พ22101อ22201 ส22204

ติดตอ ครูชนิกาครูเทวสิ ครูสุกัญ
วิชาการ 217 ดนตรี2 425

โฮมรูม

1

ครูจรัส ครูรอสัง ครูเชาว
228 532 123

ชั้น ม. 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม ค22101 อ22101 ว22101 ว22101 พักเที่ยง ท22101 ส21101 อ22201

ครูผกา ครูMarcครูปยวรครูปยวร
432 227 328 328

โฮมรูม ท22101 ว22201 จ22201 ค22101 พักเที่ยง ง22101 ง22101 ส22204

ครูสุนิส ครูสิริญ ครูชนิกา ครูผกา
423 311 217 438

ครูจิรารั ครูจิรารั ครูนกแ
545 545 115

อ.

ครูวีรชัย ครูมัลลิ ครูยุภา ครูสังเวี
ดนตรี1 435 227 124

ครูปยวร ครูเชาว
328 123

พ.

ครูสุนิส ครูวิรวั ครูEngใครูชนิกา
418 ทัศนศิล 228 217

ครูนิตย ครูนิตย
542 542

โฮมรูม ศ22102 ค22201 อ22101 ส21101 พักเที่ยง ว22101 ส22103 ลส./ยุว

1

ครูวีรวั ครูEngใ ครูสังเวี
102 228 124

ชั้น ม. 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค22201 แนะแนว อ22101 ท22101 พักเที่ยง ง22241 ง22241 ส22101

ครูมัลลิ ครูอุทัย ครูกัณฑิ ครูสุนิส
436 แนะแน 223 423

ครูสุชาติครูสุชาติ ครูนกแ
กษ-3 กษ-3 115

โฮมรูม ว22101 ว22101 ท22101 อ22101 พักเที่ยง พ22101ท22201 ศ22102

ครูจินต ครูจินต ครูสุนิส ครูกัณฑิ
327 327 423 223

ครูวีรวั ครูศรีสุวครูวีรชัย
102 427 ดนตรี1

ครูญาณิ ครูผกา ครูนกแ ครูวิรวั
215 433 115 ทัศนศิล

ครูสาครครูสาคร
544 544

ครูญาณิ ครูสังเวี ครูผกา ครูวิระ
215 124 433 524

ครูประคครูประค
536 536

โฮมรูม อ22201 ค22101 ส22101 ศ22101 พักเที่ยง ง22101 ง22101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ท22101 ศ22101 อ22201 จ22201 พักเที่ยง I22201 I22201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ22201 ส22204 ค22101 ว22201 พักเที่ยง I22201 I22201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม อ22101 ท22201 ค22101พ22101 พักเที่ยง ส21101พ22205 แนะแนว

ศ.

โฮมรูม ส22103 ท22101 อ22101 ว22101 พักเที่ยง ค22101 ส22101 พ22205

ครูMarc ครูรุงอรุ ครูผกา ครูวีรวั
228 424 433 102

โฮมรูม

1

ครูสังเวี ครูวีรวั ครูอุทัย
124 ฟุตซอล แนะแน

ชั้น ม. 2/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ส21101 อ22201 ค22101 ว22201 พักเที่ยง อ22101 แนะแนว พ22205

ครูทิวาว ครูวิไลภ ครูผกา ครูสิริญ
126 213 433 313

ครูชุลีวร ครูอุทัย ครูวีรวั
224 แนะแน ฟุตซอล

โฮมรูม พ22101 ศ22101 ง22241 ง22241 พักเที่ยง อ22101 ส22204 ท22101

1

ครูผกา ครูนกแ ครูวีรวั
432 115 ฟุตซอล

ชั้น ม. 2/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูชุลีวร ครูนกแ ครูประค
224 115 536

อ.

ครูวิไลภครูประคครูปยวรครูปยวร
213 536 324 324

ครูมัลลิ ครูปรา
436 426

พ.

ครูจิรารั ครูจิรารั ครูชิดน ครูชิดน
545 545 กษ-1 กษ-1

ครูทิวาว ครูผกา
126 432

โฮมรูม ว22201 ท22101 ส22101 อ22101 พักเที่ยง พ22205อ22201 แนะแนว

ครูวิระ ครูประคครูนกแ ครูกัณฑิ
524 536 115 223

ครูวีรวั ครูญาณิ ครูอุทัย
ฟุตซอล 215 แนะแน

โฮมรูม ค22201 อ22201 ส22204 ว22101 พักเที่ยง ท22201ท22101 ส22103

ครูจุรีมา ครูญาณิ ครูสังเวี ครูปวิตา
436 215 124 537

ครูปรา ครูประค ครูประ
426 536 128

ครูประคครูกัณฑิ ครูวีรวั ครูจุรีมา
536 223 102 436

ครูอาค ครูอาค
กษ-2 กษ-2

ครูจุรีมาครูปวิตาครูปวิตา ครูนกแ
436 537 537 115

ครูสมพ ครูสมพ
งช 4 งช 4

โฮมรูม ท22101 อ22101พ22101 ค22101 พักเที่ยง ง22241 ง22241 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ง22101 ง22101 I22201 I22201 พักเที่ยง ส21101 ค22101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ค22101 ว22101 ว22101 ส22101 พักเที่ยง I22201 I22201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค22101 อ22101 ส22103 ท22101 พักเที่ยง ว22101 ส21101 ศ22102

ศ.

โฮมรูม ศ22102 ค22101 ง22101 ง22101 พักเที่ยง ส22101 ศ22101 อ22101

ครูผกา ครูชุลีวร ครูเชาว ครูประค
433 224 123 536

ครูปยวรครูทิวาว ครูวีรชัย
324 126 ดนตรี1

8

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 15.30-16.20

ครูวีรวั ครูวิรวั ครูอาค ครูอาค
102 ดนตรี1 กษ-2 กษ-2

โฮมรูม อ22201 ท22101 ว22101 ว22101 พักเที่ยง ค22201ท22201 ลส./ยุว

ครูธนเด ครูสุนิส ครูกัณฑิ ครูจินต
121 423 223 327

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูสุนิส ครูสังเวี ครูEngใ
418 124 228

ครูสุนิส ครูวีรชัยครูกญพัครูกญพั
418 ดนตรี1 323 323

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูอิสราครูอิสรา ครูจันท
542 542 127

ครูปวิตา ครูกนก ครูชนิกา ครูสุพร
537 425 214 215

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูมีรัต ครูมีรัต ครูรวิภา
งช 3 งช 3 เทเบิล

1

ครูวีรชัย ครูจุรีมาครูสาครครูสาคร
ดนตรี1 436 544 544

ครูนกแ ครูวิรวั ครูกัณฑิ
115 ทัศนศิล 223

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

3

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 2/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม อ22101 ค22101ท22201 ส21101 พักเที่ยง ว22101 ศ22102 ท22101

ครูชุลีวร ครูจุรีมา ครูรุงอรุ ครูกมล
224 436 424 112

โฮมรูม ท22101 อ22201 I22201 I22201 พักเที่ยง ส21101 ส22103 พ22205

ครูประคครูวัชรา ครูกญพัครูกญพั
536 214 327 327

ครูกมล ครูเชาว ครูวีรวั
112 123 ฟุตซอล

อ.

ครูจุรีมา ครูชุลีวร ครูกมล ครูวีรวั
436 224 112 102

ครูวิรวั ครูอุทัย
ทัศนศิล แนะแน

พ.

ครูประ ครูประ ครูปยวรครูปยวร
กษ-3 กษ-3 324 324

ครูวัชรา ครูจุรีมา
215 436

โฮมรูม ค22101 อ22101 ส21101 พ22101 พักเที่ยง ศ22101 แนะแนว ลส./ยุว

ชั้น ม. 2/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ท22201 อ22101พ22101 ค22101 พักเที่ยง ท22101 ส22101 ส22103

ครูปรา ครูกัณฑิ ครูรวิภา ครูจุรีมา
426 223 104 436

ครูประคครูนกแ ครูประ
536 115 128

โฮมรูม อ22201 ท22101 ว22201 ส22101 พักเที่ยง ค22101พ22205 ส22204

ครูวัชรา ครูประคครูสมนึ ครูนกแ
227 536 317 115

ครูจุรีมา ครูวีรวั ครูสังเวี
436 ฟุตซอล 124

ครูวัชรา ครูจินต ครูชิดช ครูอุทัย
224 327 435 แนะแน

ครูประ ครูประ
กษ-3 กษ-3

ครูกัณฑิ ครูนกแ ครูทิวาว ครูทิวาว
223 115 126 126

ครูสาครครูสาคร
544 544

โฮมรูม อ22201 ว22101 ค22201 แนะแนว พักเที่ยง ง22241 ง22241 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ง22241 ง22241 ว22101 ว22101 พักเที่ยง อ22201 ค22201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ22101 ส22101 I22201 I22201 พักเที่ยง ง22101 ง22101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ง22101 ง22101 ท22101 ว22201 พักเที่ยง ค22101 อ22101 ส22204

ศ.

โฮมรูม ว22101 ว22101 ศ22102 ค22101 พักเที่ยง อ22101 ท22101 ศ22101

ครูจิรารั ครูจิรารัครูประค ครูวิระ
545 545 536 524

โฮมรูม

1

ครูจุรีมาครูชุลีวร ครูนกแ
436 224 115

ชั้น ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ง22101 ง22101 อ22101 พ22205 พักเที่ยง ว22201 ท22101 อ22201

ครูจิรารั ครูจิรารั ครูชุลีวร ครูวีรวั
545 545 224 ฟุตซอล

โฮมรูม ส22103 ว22101 ส21101 ค22101 พักเที่ยง ศ22101 I22201 I22201

ครูประ ครูปยวรครูณัฏฐิ ครูจุรีมา
128 324 113 436

ครูวิรวั ครูชนัญ ครูชนัญ
ทัศนศิล 216 216

อ.

ครูอุทัย ครูณัฏฐิ ครูจุรีมาครูประค
แนะแน 113 436 536

ครูชุลีวร ครูนกแ
224 115

พ.

ครูศรีสุวครูรวิภา ครูวีรชัยครูวิไลภ
427 102 ดนตรี1 213

ครูชุลีวร ครูณัฏฐิ
224 113

โฮมรูม แนะแนว ส21101 ค22101 ท22101 พักเที่ยง อ22101 ส22204 ลส./ยุว

1

ครูกัณฑิครูประค ครูวิรวั
223 536 ทัศนศิล

ชั้น ม. 2/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ท22101 ค22201 ง22241 ง22241 พักเที่ยง ว22101 ว22101 ศ22102

ครูสุนิส ครูมัลลิ ครูประ ครูประ
423 435 กษ-3 กษ-3

ครูจินต ครูจินต ครูวีรชัย
327 327 ดนตรี1

โฮมรูม ว22201 อ22101 ส22101 พ22205 พักเที่ยง ค22101 แนะแนว อ22201

ครูวัชรา ครูกัณฑิ ครูนกแ ครูวีรวั
525 223 115 ฟุตซอล

ครูผกา ครูอุทัย ครูวัชรา
432 แนะแน 223

ครูนกแ ครูวิรวั ครูรุงอรุ ครูผกา
115 ทัศนศิล 424 432

ครูกัณฑิ ครูสังเวี
223 124

ครูจินต ครูกัณฑิครูสาครครูสาคร
327 223 544 544

ครูผกา ครูประ
432 128

โฮมรูม ส22101 ศ22101ท22201 ค22101 พักเที่ยง อ22101 ส22204 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ท22201พ22101ศ22102 อ22201 พักเที่ยง อ22101 ส21101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว22101 อ22101 ง22101 ง22101 พักเที่ยง ค22101 ส22103 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค22201 ท22101 ว22101 ว22101 พักเที่ยง ง22241 ง22241 ค22101

ศ.

โฮมรูม อ22201 ส22101พ22101ท22101 พักเที่ยง I22201 I22201 ท22101

ครูชิดช ครูประคครูปยวรครูปยวร
435 536 324 324

โฮมรูม

1

ครูประ ครูประ ครูจุรีมา
กษ-3 กษ-3 436

ชั้น ม. 2/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม ค22201 ส22204 ว22101 แนะแนว พักเที่ยง ส21101 ค22101 อ22201

ครูชิดช ครูนกแ ครูจินต ครูอุทัย
435 115 327 แนะแน

โฮมรูม อ22101 พ22101ค22101 ท22101 พักเที่ยง ท22201 ศ22102 ส22103

ครูชุลีวร ครูรวิภา ครูจุรีมา ครูสุนิส
224 117 436 423

ครูรุงอรุ ครูวีรชัยครูธนเด
424 ดนตรี1 121

อ.

ครูสุพัฒ ครูวัชรา ครูจินต ครูจินต
122 226 327 327

ครูจิรารั ครูจิรารั
545 545

พ.

ครูชุลีวร ครูสุนิส ครูวีรวั ครูวีรวั
224 423 102 102

ครูจุรีมา ครูวีรวั
436 ฟุตซอล

โฮมรูม ส21101 อ22201 ว22101 ว22101 พักเที่ยง ง22101 ง22101 ลส./ยุว

1

ครูจารุวั ครูจารุวั ครูสุนิส
546 546 423

ชั้น ม. 3/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ว23101 ว23101 อ23201 ศ23101 พักเที่ยง ศ23103ท23101 ส23101

ครูธนา ครูธนา ครูMarc ครูวิรวั
321 321 228 ทัศนศิล

ครูสุธิดา ครูปรา ครูแคธริ
118 418 114

โฮมรูม ค23201 ท23201 อ23101 แนะแนว พักเที่ยง ส23101พ23101 จ23201

ครูเกษร ครูนิกร ครูMarcครูมัดชา
434 422 222 แนะแน

ครูแคธริ ครูเกษิ ครูนภารั
114 117 217

ครูปรา ครูอธิวัตครูMarc ครูธนา
418 431 228 321

ครูยุวดี ครูยุวดี
0301 0301

ครูแคธริ ครูสถิต ครูปุญญครูปุญญ
114 322 543 543

ครูMarcครูนภารั
222 217

โฮมรูม ท23101 ค23101 อ23201 ว23101 พักเที่ยง ง23101 ง23101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม อ22101 ท22101 I22201 I22201 พักเที่ยง ค22101พ22205 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส23101 ว23201 ง23201 ง23201 พักเที่ยง อ23101 จ23201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ว22201 ส21101 ง22241 ง22241 พักเที่ยง ศ22101ท22101 อ22101

ศ.

โฮมรูม อ23101 ท23101 ค23101 ค23101 พักเที่ยง พ23103ส23205 ส23103

ครูวิระ ครูสุพัฒ ครูประ ครูประ
524 122 กษ-3 กษ-3

โฮมรูม

1

ครูวิรวั ครูสุนิส ครูชุลีวร
ทัศนศิล 423 224

ชั้น ม. 3/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ส23101 ศ23101 ค23101 ท23101 พักเที่ยง ว23101 อ23101 ศ23103

ครูสุพัต ครูพิชญ ครูชิดช ครูศรีสุว
125 ดนตรี1 438 418

ครูพิชิต ครูMarcครูสุธิดา
321 223 118

โฮมรูม อ23201 ท23201 ส23205 ว23201 พักเที่ยง จ23201 แนะแนว พ23101

1

ครูยรรย ครูสุพัต ครูจุฬา
บาสเกต 125 116

ชั้น ม. 3/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูนภารัครูมัดชา ครูเกษิ
217 แนะแน 117

อ.

ครูสุพัต ครูชิดช ครูศรีสุว ครูมัลลิ
125 438 418 214

ครูจันท ครูจันท
0302 0302

พ.

ครูเกษร ครูMarc ครูพิชิต ครูพิชิต
434 228 321 321

ครูศรีสุวครูยรรย
418 บาสเกต

โฮมรูม ค23101 ค23101ท23101 ศ23103 พักเที่ยง อ23101 ว23201 อ23201

ครูอธิวัตครูอธิวัต ครูปรา ครูสุธิดา
431 431 426 118

ครูมาลัย ครูสถิต ครูชนัญ
222 323 216

โฮมรูม ง23101 ง23101 ง23x11 ง23x11 พักเที่ยง ง23201 ง23201 ท23101

ครูดุษฎี ครูดุษฎีครูสุชาติครูสุชาติ
0304 0304 กษ-3 กษ-3

ครูเปรมครูเปรม ครูปรา
543 543 426

ครูธนา ครูธนา ครูปรา ครูจุฬา
523 523 426 116

ครูมาลัยครูแคธริ
222 114

ครูชนัญครูแคธริครูเกษร ครูปรา
216 114 434 426

ครูยรรย ครูวิรวั
บาสเกต ทัศนศิล

โฮมรูม ว23101 ว23101 ท23201 ส23103 พักเที่ยง อ23101 ส23101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ค23201 อ23201 ว23101 ว23101 พักเที่ยง ท23101พ23103 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ23201 ส23101 ค23201 ท23101 พักเที่ยง พ23103ศ23101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ส23103 ค23101 อ23101 จ23201 พักเที่ยง ง23201 ง23201 ส23101

ศ.

โฮมรูม ส23205 อ23101 ว23101 ส23101 พักเที่ยง ค23101พ23101 แนะแนว

ครูแคธริ ครูชิดช ครูMarcครูนภารั
114 435 222 213

ครูเปรมครูเปรม ครูสุพัต
543 543 125

8

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 15.30-16.20

ครูMarcครูศรีสุว ครูเชาว ครูสถิต
228 427 123 322

โฮมรูม ส23101 ค23101ท23101 อ23101 พักเที่ยง ง23101 ง23101 ลส./ยุว

ครูมาลัย ครูปรา ครูอธิวัตครูอธิวัต
222 426 438 438

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูสุพัฒครูจุรีมา ครูวัชรา
122 436 223

ครูวัชรา ครูนกแ ครูรวิภา ครูสุนิส
223 115 102 423

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูวิระ ครูประคครูวิไลภ
524 536 213

ครูจินต ครูจินต ครูวีรชัย ครูจุรีมา
327 327 ดนตรี1 436

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูปยวรครูวีรชัยครูประค
324 ดนตรี1 536

1

ครูสุพัต ครูมาลัย ครูธนา ครูแคธริ
125 222 523 114

ครูอธิวัต ครูเกษิ ครูมัดชา
431 117 แนะแน

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

4

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 3/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ท23101 อ23201 ง23201 ง23201 พักเที่ยง ศ23101พ23103 อ23101

ครูศรีสุว ครูชนัญ ครูเปรม ครูเปรม
427 216 543 543

โฮมรูม ค23101 ค23101ท23101 ส23101 พักเที่ยง ว23201 ง23x12 ง23x12

ครูรัชนี ครูรัชนี ครูศรีสุว ครูสุพัต
435 435 427 125

ครูสถิต ครูเกียร ครูเกียร
322 งช 3 งช 3

อ.

ครูพิชิต ครูพิชิต ครูมัลลิ ครูณิพิส
323 323 214 105

ครูเอื้อง ครูเอื้อง
0303 0303

พ.

ครูเกษิ ครูสุพัต ครูรัชนี ครูศรีสุว
117 125 435 427

ครูแคธริครูพิชิต
114 323

โฮมรูม ว23101 ว23101 อ23101 ศ23103 พักเที่ยง ง23101 ง23101 ลส./ยุว

ชั้น ม. 3/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค23201 ท23101 ง23101 ง23101 พักเที่ยง ส23101 อ23101 พ23101

ครูเกษร ครูปรา ครูยุวดี ครูยุวดี
434 426 0301 0301

ครูแคธริครูมาลัย ครูเกษิ
114 222 117

โฮมรูม ง23201 ง23201 อ23201 ท23201 พักเที่ยง ว23101 ท23101 ส23103

ครูเปรม ครูเปรม ครูมัลลิ ครูศรีสุว
543 543 214 427

ครูธนา ครูปรา ครูจุฬา
523 426 116

ครูณิพิสครูมาลัยครูเอื้อง ครูเอื้อง
105 222 0303 0303

ครูอธิวัต ครูวิรวั
431 ทัศนศิล

ครูสถิต ครูมัลลิ ครูอธิวัตครูอธิวัต
323 214 431 431

ครูปรา ครูแคธริ
426 114

โฮมรูม ศ23103 อ23101 ง23x13 ง23x13 พักเที่ยง ค23101 ศ23101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม พ23101 ส23101 ค23101 ท23101 พักเที่ยง ส23103 ว23101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว23201 อ23201 ค23101 ค23101 พักเที่ยง ท23101 ส23101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค23201 อ23201 แนะแนว ส23101 พักเที่ยง ส23205 อ23101 ท23201

ศ.

โฮมรูม ว23101 ว23101 ส23101 อ23101 พักเที่ยง ส23205 แนะแนว พ23103

ครูเกษร ครูชนัญครูมัดชา ครูสุพัต
434 216 แนะแน 125

โฮมรูม

1

ครูเชาว ครูมัลลิ ครูนิกร
123 214 422

ชั้น ม. 3/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม อ23201 ส23205 ว23101 ว23101 พักเที่ยง ท23101 ค23101 แนะแนว

ครูชนัญ ครูเชาว ครูพิชิต ครูพิชิต
216 123 323 323

โฮมรูม อ23101 ว23201 ส23101 ท23201 พักเที่ยง ศ23103พ23103 ส23103

ครูมัลลิ ครูสถิต ครูสุพัต ครูนิกร
214 323 125 422

ครูณิพิส ครูยรรยครูแคธริ
105 บาสเกต 114

อ.

ครูศรีสุวครูเกษร ครูเปรม ครูเปรม
427 434 543 543

ครูพิชิต ครูสุพัต
323 125

พ.

ครูรัชนี ครูรัชนี ครูมัลลิ ครูสุพัต
435 435 214 125

ครูจันท ครูจันท
0302 0302

โฮมรูม ท23101 ค23201 ง23201 ง23201 พักเที่ยง ว23101 ส23101 ลส./ยุว

1

ครูสุพัตครูมัดชาครูยรรย
125 แนะแน บาสเกต

ชั้น ม. 3/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ส23103 ศ23101 ง23101 ง23101 พักเที่ยง ง23x13 ง23x13 ว23101

ครูรอสัง ครูวิรวั ครูเอื้อง ครูเอื้อง
532 ทัศนศิล 0303 0303

ครูยุวดี ครูยุวดี ครูธนา
0301 0301 523

โฮมรูม ส23101 อ23101 ศ23103 ท23101 พักเที่ยง พ23103ส23205 แนะแนว

ครูแคธริครูมาลัยครูณิพิส ครูปรา
114 222 105 426

ครูรวิภา ครูสุพัต ครูมัดชา
บาสเกต 125 แนะแน

ครูมัลลิ ครูแคธริครูรวิภาครูมาลัย
214 114 117 222

ครูปรา ครูอธิวัต
426 431

ครูเปรม ครูเปรม ครูปรา ครูเกษร
543 543 426 434

ครูธนา ครูธนา
523 523

โฮมรูม อ23201 ส23101พ23101 อ23101 พักเที่ยง ท23201 ค23101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ค23101 ค23101 อ23101 ส23101 พักเที่ยง ง23101 ง23101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ง23201 ง23201 ท23101 ค23201 พักเที่ยง ว23101 ว23101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ท23101 อ23101 ง23x11 ง23x11 พักเที่ยง พ23101ศ23101 อ23201

ศ.

โฮมรูม ค23101 ค23101ท23101 อ23201 พักเที่ยง ส23101 ว23201 อ23101

ครูศรีสุว ครูมัลลิ ครูอาค ครูอาค
427 214 กษ-2 กษ-2

โฮมรูม

1

ครูเกษิ ครูพิชญ ครูชนัญ
117 ดนตรี1 216

ชั้น ม. 3/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม ว23101 ท23101 ค23201 อ23101 พักเที่ยง ส23101 อ23201 ศ23103

ครูพิชิต ครูศรีสุวครูเกษร ครูมัลลิ
323 427 434 214

โฮมรูม ศ23101 ส23205 ส23103 ค23101 พักเที่ยง อ23101 ง23x12 ง23x12

ครูพิชญ ครูเชาว ครูแคธริ ครูชิดช
ทัศนศิล 123 114 434

ครูมัลลิ ครูไพบู ครูไพบู
214 งช 1 งช 1

อ.

ครูชนัญ ครูนิกร ครูจันท ครูจันท
216 422 0302 0302

ครูรวิภาครูมัดชา
102 แนะแน

พ.

ครูชิดช ครูศรีสุว ครูสุพัต ครูรวิภา
433 427 125 บาสเกต

ครูเปรมครูเปรม
543 543

โฮมรูม อ23201 ท23201 ง23101 ง23101 พักเที่ยง พ23101แนะแนว ลส./ยุว

1

ครูแคธริ ครูสถิต ครูมาลัย
114 322 222

ชั้น ม. 3/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม อ23101 ส23103 ศ23103พ23103 พักเที่ยง ว23101 ส23101 ท23101

ครูมาลัยครูรอสังครูณิพิส ครูรวิภา
222 532 105 บาสเกต

ครูธนา ครูแคธริ ครูปรา
523 114 426

โฮมรูม ค23101 ค23101ท23101 ส23101 พักเที่ยง อ23101 ง23101 ง23101

ครูอธิวัตครูอธิวัต ครูปรา ครูแคธริ
431 431 426 114

ครูมาลัยครูเอื้อง ครูเอื้อง
222 0303 0303

ครูแคธริครูชนัญครูสุชาติครูสุชาติ
114 216 กษ-3 กษ-3

ครูนิกร ครูรวิภา
422 102

ครูสุพัต ครูมาลัย ครูธนา ครูธนา
125 222 523 523

ครูมัดชาครูอธิวัต
แนะแน 431

โฮมรูม ส23101 อ23201 ง23x11 ง23x11 พักเที่ยง ท23201พ23101 ลส./ยุว

พฤ.

โฮมรูม ค23101 ท23101 ส23101 พ23103 พักเที่ยง ง23201 ง23201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส23205 อ23101 ว23101 ว23101 พักเที่ยง แนะแนว ค23101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ว23101 ว23101 ส23101 ท23101 พักเที่ยง ค23101 ว23201 อ23101

ศ.

โฮมรูม ง23201 ง23201 อ23201 ศ23101 พักเที่ยง ว23201 ท23101 ค23201

ครูพิชิต ครูพิชิต ครูสุพัต ครูศรีสุว
323 323 125 427

โฮมรูม

1

ครูชิดช ครูปวิตา ครูมัลลิ
434 537 214

ชั้น ม. 3/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม อ23101 ท23201 ค23101 ค23101 พักเที่ยง พ23103แนะแนว ส23101

ครูมัลลิ ครูนิกร ครูอธิวัตครูอธิวัต
214 422 431 431

ครูรวิภาครูมัดชา ครูสุพัต
บาสเกต แนะแน 125

โฮมรูม ส23101 ศ23101 อ23201 ว23101 พักเที่ยง ท23101 ง23101 ง23101

1

ครูสถิต ครูปรา ครูเกษร
327 426 434

ชั้น ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูศรีสุว ครูจันท ครูจันท
427 0302 0302

อ.

ครูเปรม ครูเปรม ครูสุพัต ครูรวิภา
543 543 125 117

ครูเกษรครูศรีสุว
434 427

พ.

ครูมัลลิ ครูเชาว ครูยุวดี ครูยุวดี
214 123 0301 0301

ครูอธิวัต ครูมัลลิ
431 214

โฮมรูม ค31101 จ31203 ส31103 ค31201 พักเที่ยง ส31101 อ31201 จ31203

ครูชัชชัยครูนภารั ครูประ ครูธารา
538 217 128 438

ครูสังเวี ครูPeterครูนภารั
124 228 217

โฮมรูม ว31141 ค31101 อ31101 ว31121 พักเที่ยง ศ31201พ31201 แนะแนว

ครูกญพัครูชัชชัยครูญาณิ ครูสิริญ
328 538 215 311

ครูเทวสิ ครูอนุศั ครูสิริญ
ดนตรี2 ฟุตบอล 311

ครูชวาล ครูชวาล ครูสิริญ ครูอรพิ
313 313 311 418

ครูเกษิ ครูพิชญ ครูธารา
117 ดนตรี1 433

ครูธารา ครูPeterครูกญพัครูกญพั
438 227 328 328

ครูพิฑูร ครูสังเวี
321 124

โฮมรูม ว31209 ว31209 ว31121 ท31101 พักเที่ยง พ31101ศ31101 ค31201

พฤ.

โฮมรูม อ23101 ส23205 ง23x13 ง23x13 พักเที่ยง ค23101 อ23101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ค31201 อ31101 ว31141 ว31141 พักเที่ยง ว31101 ส31101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ว23201 ท23101 ศ23103 อ23201 พักเที่ยง ว23101 ว23101 ส23103

ศ.

โฮมรูม ว31121 อ31201 ง31101 ง31101 พักเที่ยง ว31101 ว31101 ท31101

ครูสถิต ครูศรีสุวครูณิพิส ครูชนัญ
322 427 105 216

ครูพิชิต ครูพิชิต ครูแคธริ
323 323 114

8

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 15.30-16.20

ครูสุพัต ครูพิชญ ครูชนัญ ครูพิชิต
125 ทัศนศิล 216 323

โฮมรูม ง23201 ง23201 ส23101 พ23101 พักเที่ยง ค23201ท23101 ลส./ยุว

ครูเปรม ครูเปรม ครูชนัญ ครูวิรวั
543 543 216 ทัศนศิล

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูสุพัต ครูชนัญ ครูณิพิส
125 216 105

ครูอธิวัตครูอธิวัต ครูปรา ครูมัลลิ
431 431 426 214

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูศรีสุว ครูรัชนี ครูมัดชา
427 435 แนะแน

ครูธนา ครูธนา ครูแคธริครูมาลัย
523 523 114 222

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูพิชญครูยรรย ครูมัลลิ
ทัศนศิล บาสเกต 214

1

ครูสิริญ ครูPeterครูปุญญครูปุญญ
311 228 543 543

ครูพิฑูร ครูพิฑูร ครูอรพิ
321 321 418

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

5

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 4/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม อ31201 ค31101 ง31101 ง31101 พักเที่ยง ว31121 พ31201 ศ31201

ครูPeterครูชัชชัย ครูนิตย ครูนิตย
228 538 542 542

โฮมรูม ว31101 ว31101 ค31201 จ31203 พักเที่ยง ส31103 ศ31101 ท31101

ครูพักต ครูพักต ครูธารา ครูนภารั
321 321 438 217

ครูประ ครูพิชญ ครูรุงอรุ
128 ทัศนศิล 418

อ.

ครูกญพัครูกญพั ครูจันท ครูPeter
328 328 127 227

ครูชวาล ครูชวาล ครูPeter
313 313 228

พ.

ครูชัชชัย ครูสิริญ ครูธารา ครูรุงอรุ
538 311 438 418

ครูจันท ครูพักต
127 321

โฮมรูม ว31141 ว31141 ส31101 อ31101 พักเที่ยง ว31209 ว31209 อ31201

ชั้น ม. 4/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม อ31101 ค31201 ศ31101 อ31201 พักเที่ยง ง31101 ง31101 ว31141

ครูญาณิ ครูธารา ครูพิชญ ครูเกศร
215 433 ทัศนศิล 225

ครูปุญญครูปุญญครูศมน
543 543 318

โฮมรูม ส31201 ศ31201พ31101 ค31201 พักเที่ยง ว31121 ส31103 แนะแนว

ครูณัฏฐิ ครูเทวสิ ครูเกษิ ครูธารา
113 ดนตรี2 117 433

ครูสิริญ ครูประ ครูอรพิ
313 128 428

ครูอรพิ ครูเกศร ครูศมน ครูศมน
428 225 318 318

ครูญาณิ ครูอนุศั ครูสังเวี
215 ฟุตบอล 124

ครูเณศร ครูอรพิ ครูพิฑูร ครูพิฑูร
531 428 315 315

ครูสิริญ ครูเบญ
313 หองสมุ

โฮมรูม ท31101 อ31201 ว31141 ว31141 พักเที่ยง อ31101พ31201 ส31101

พฤ.

โฮมรูม ค31101 ว31121 ค31201 ท31101 พักเที่ยง ส31101 ว31101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ค31101 ท31101 ว31101 ว31101 พักเที่ยง ว31121 คนควา ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม พ31101 ว31121 อ31101 ค31201 พักเที่ยง จ31203 ว31141 แนะแนว

ศ.

โฮมรูม ส31101 ค31201 ว31101 ว31121 พักเที่ยง ค31101ท31203 ท31203

ครูเกษิ ครูสิริญ ครูวิไลภ ครูธารา
117 311 213 433

โฮมรูม

1

ครูนภารัครูกญพั ครูนิตย
217 328 542

ชั้น ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ว31101 ว31101 ค31101 อ31101 พักเที่ยง ศ31201ท31203 ท31203

ครูพิฑูร ครูพิฑูร ครูเณศรครูวิไลภ
315 315 531 213

โฮมรูม ค31201 อ31201 ว31121 ว31121 พักเที่ยง พ31201ส31101 แนะแนว

ครูธารา ครูเกศร ครูชวาล ครูชวาล
433 225 313 313

ครูอนุศั ครูจันท ครูพิฑูร
ฟุตบอล 127 315

อ.

ครูรุงอรุ ครูพิชญ ครูพิฑูร ครูธารา
424 ดนตรี1 315 433

ครูศมน ครูณัฏฐิ ครูเบญ
318 113 หองสมุ

พ.

ครูนิตย ครูนิตย ครูเกศรครูเณศร
542 542 225 531

ครูรุงอรุ ครูจันท
424 127

โฮมรูม ท31101 ศ31101 ว31101 ค31201 พักเที่ยง ว31141 ส31201 คนควา

1

ครูเณศร ครูเบญ ครูเบญ
531 หองสมุ หองสมุ

ชั้น ม. 4/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค31201 ส31101 อ31201 ท31101 พักเที่ยง ว31101 ส31201 พ31201

ครูเณศร ครูสังเวี ครูเกศร ครูอรพิ
531 124 225 428

ครูพิฑูร ครูณัฏฐิ ครูอนุศั
315 113 ฟุตบอล

โฮมรูม ว31141 ค31101 ง31101 ง31101 พักเที่ยง ว31101 ว31101 อ31101

ครูศมน ครูเณศรครูปุญญครูปุญญ
318 531 543 543

ครูพิฑูร ครูพิฑูร ครูญาณิ
317 317 215

ครูเณศร ครูเกษิ ครูชวาล ครูประ
531 117 313 128

ครูพิชญครูพิชญ ครูอรพิ
หองสมุ หองสมุ 428

ครูชวาล ครูชวาลครูเณศรครูญาณิ
313 313 531 215

ครูศมน ครูศมน
318 318

โฮมรูม ค31201พ31101 ว31121 ส31103 พักเที่ยง ท31203ท31203 ท31101

พฤ.

โฮมรูม ง31101 ง31101 อ31201 ค31101 พักเที่ยง ท31101 ส31101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว31121 ว31121 ค31101 อ31101 พักเที่ยง ว31141 ว31141 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ว31141 ว31141 พ31101 ว31121 พักเที่ยง อ31101 ส31103 ค31201

ศ.

โฮมรูม ค31201 คนควา ส31101 ศ31201 พักเที่ยง ศ31101 อ31201 แนะแนว

ครูศมน ครูศมน ครูเกษิ ครูชวาล
318 318 117 313

โฮมรูม

1

ครูวิไลภ ครูประ ครูธารา
213 128 433

ชั้น ม. 4/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม พ31101 ส31103 จ31201 ค31101 พักเที่ยง คนควา ท31201 แนะแนว

ครูเกษิ ครูประ ครูนภารัครูเณศร
117 128 217 531

โฮมรูม ง31101 ง31101 ค31203 ส31201 พักเที่ยง ส31101 จ31201 อ31101

ครูนิตย ครูนิตย ครูศิริน ครูณัฏฐิ
542 542 527 113

ครูจันท ครูนภารัครูวิไลภ
127 215 213

อ.

ครูพิชญครูเณศรครูนภารัครูรุงอรุ
ทัศนศิล 531 217 424

ครูศิริน ครูจันท ครูเกศร
527 522 225

พ.

ครูสมนึ ครูสมนึ ครูรุงอรุ ครูจันท
317 317 424 127

ครูจันท ครูอนุศั
522 ฟุตบอล

โฮมรูม ศ31101 ค31101 จ31201 ท31101 พักเที่ยง ค31203 ง31281 อ31203

1

ครูพิชญ ครูเกศร ครูญาณิ
ดนตรี1 225 215

ชั้น ม. 4/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ส31101 ต31201 ว31102 ว31102 พักเที่ยง ศ31201 ส31103 ค31203

ครูสังเวี ครูภูษณิ ครูสมนึ ครูสมนึ
124 528 317 317

ครูวีรชัย ครูประ ครูศิริน
ดนตรี1 128 527

โฮมรูม ท31101 ค31203ท31203 ท31203 พักเที่ยง ต31201 ส31201 แนะแนว

ครูอรพิ ครูศิริน ครูพิชญ ครูพิชญ
428 527 หองสมุ หองสมุ

ครูภูษณิ ครูณัฏฐิ ครูสมนึ
528 113 317

ครูเกศร ครูสังเวี ครูภูษณิครูเณศร
225 124 528 531

ครูอรพิ ครูเกษิ ครูญาณิ
428 117 215

ครูอรพิ ครูศิริน ครูจันท ครูเกศร
428 527 522 225

ครูพิชญครูพิชญ
หองสมุ ดนตรี1

โฮมรูม อ31203 ส31101 ต31201 ค31101 พักเที่ยง ท31201พ31101 อ31101

พฤ.

โฮมรูม ว31102 ว31102 ท31101 ส31101 พักเที่ยง ง31281 พ31201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ท31101 ค31203 ง31281 อ31203 พักเที่ยง คนควา ศ31101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค31203 อ31203 ท31203 ท31203 พักเที่ยง ศ31201 จ31201 อ31101

ศ.

โฮมรูม อ31101 ง31281 ค31101พ31201 พักเที่ยง ง31101 ง31101 ต31201

ครูศิริน ครูเกศร ครูพิชญ ครูพิชญ
527 225 หองสมุ หองสมุ

โฮมรูม

1

ครูเทวสิครูนภารัครูวิไลภ
ดนตรี2 216 213

ชั้น ม. 4/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ง31101 ง31101 ค31101 ศ31101 พักเที่ยง พ31101อ31211 คนควา

ครูนิตย ครูนิตย ครูชัชชัยครูพิชญ
542 542 538 ดนตรี2

ครูเกษิ ครูวัชรา ครูพิชญ
117 224 หองสมุ

โฮมรูม ว31102 ว31102 ท31101 ส31103 พักเที่ยง ง31281 อ31211 ต31207

1

ครูปุญญครูปุญญครูภูษณิ
544 544 528

ชั้น ม. 4/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูจันท ครูวัชรา ครูภูษณิ
522 214 528

อ.

ครูจันท ครูชัชชัย ครูอรพิ ครูอนุศั
522 538 428 ฟุตบอล

ครูนภารัครูรุงอรุ ครูวิไลภ
217 424 213

พ.

ครูวิไลภครูนภารัครูพิชญ ครูพิชญ
213 215 หองสมุ หองสมุ

ครูณัฏฐิ ครูภูษณิ
113 528

โฮมรูม ง31101 ง31101 ง31221 ง31221 พักเที่ยง ง31221 ง31221 ส31101

ครูปุญญครูปุญญ ครูจันท ครูจันท
543 543 0302 0302

ครูจันท ครูจันท ครูสังเวี
0302 0302 124

โฮมรูม ง31281 ท31101 ศ31101 อ31101 พักเที่ยง ง31244 ง31244 แนะแนว

ครูจันท ครูอรพิ ครูพิชญ ครูญาณิ
522 428 ทัศนศิล 215

ครูประ ครูประ ครูสมพ
กษ-3 กษ-3 งช 4

ครูชัชชัยครูญาณิ ครูพิชญ ครูพิชญ
538 215 หองสมุ หองสมุ

ครูสมนึ ครูสมนึ ครูอนุศั
317 317 ฟุตบอล

ครูสังเวี ครูเกษิ ครูประ ครูจันท
124 117 128 522

ครูประ ครูประ
กษ-3 กษ-3

โฮมรูม ค31101 อ31101 ท31203 ท31203 พักเที่ยง ว31102 ว31102 พ31201

พฤ.

โฮมรูม อ31101 จ31207 ท31203 ท31203 พักเที่ยง ส31201 ต31207 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส31101 พ31101ส31103 ง31281 พักเที่ยง ง31244 ง31244 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม จ31207 อ31211 ต31207 ส31101 พักเที่ยง ส31101 ศ31201 แนะแนว

ศ.

โฮมรูม ท31101 ค31101 ง31268 ง31268 พักเที่ยง ง31268 ง31268 ส31201

ครูนภารัครูวัชรา ครูภูษณิ ครูจันท
214 213 528 127

ครูจันท ครูนพพครูชัชชัย
127 ดนตรี3 538

8

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 15.30-16.20

ครูกฤษ ครูกฤษ ครูรุงอรุ ครูประ
313 313 424 128

โฮมรูม ง31281 ค31101ท31201พ31201 พักเที่ยง จ31207 ท31101 อ31101

ครูญาณิ ครูจันท ครูเณศร ครูอนุศั
215 522 531 ฟุตบอล

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูพิชญ ครูอรพิ ครูเกศร
หองสมุ 428 225

ครูเณศรครูพิชญ ครูสังเวี ครูเทวสิ
531 หองสมุ 124 ดนตรี2

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูเทวสิ ครูเบญ ครูเบญ
ดนตรี2 หองสมุ หองสมุ

ครูสังเวี ครูธารา ครูพิฑูร ครูสิริญ
124 433 315 311

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูสิริญ ครูอนุศั ครูเทวสิ
311 ฟุตบอล ดนตรี2

1

ครูอรพิ ครูชัชชัยครูสมพ ครูสมพ
428 538 งช 4 งช 4

ครูสมพ ครูสมพ ครูณัฏฐิ
งช 4 งช 4 113

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

6

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 4/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ส31103 ท31203ท31203 ง31281 พักเที่ยง ส31201 ส31101 ท31101

ครูประ ครูพิชญครูพิชญ ครูจันท
128 หองสมุ หองสมุ 522

โฮมรูม ง31268 ง31268 ง31268 ง31268 พักเที่ยง พ31101อ31101 ง31281

ครูสมพ ครูสมพ ครูสมพ ครูสมพ
งช 4 งช 4 งช 4 งช 4

ครูเกษิ ครูวิไลภ ครูจันท
117 213 522

อ.

ครูปุญญครูปุญญครูเณศร ครูจันท
544 544 531 127

ครูวิไลภ ครูชิดน ครูชิดน
213 กษ-1 กษ-1

พ.

ครูจันท ครูจันท ครูจันท ครูจันท
0302 0302 0302 0302

ครูเณศรครูรุงอรุ
531 424

โฮมรูม ง31101 ง31101 ค31101 ส31101 พักเที่ยง อ31101 ง31244 ง31244

ชั้น ม. 4/11 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ค31201 อ31101 ว31121 ว31121 พักเที่ยง ว31141 ว31141 ท31101

ครูธารา ครูชุลีวรครูชวาล ครูชวาล
438 224 311 311

ครูกญพัครูกญพั ครูอรพิ
328 328 418

โฮมรูม ค31101 เพิ่มพูน ท31101 ว31101 พักเที่ยง ส31101 อ31201 ศ31101

ครูเณศร ครู- ครูอรพิ ครูพิฑูร
531 วิชาการ 418 321

ครูสังเวี ครูชุลีวร ครูพิชญ
124 228 ทัศนศิล

ครูธารา ครูประ ครูกญพั ครู438 128 316 วิชาการ

ครูปุญญครูปุญญครูนพพ
543 543 ดนตรี3

ครูพิฑูร ครูพิฑูร ครูนภารัครูชุลีวร
321 321 217 224

ครูชวาล ครูธารา
311 433

โฮมรูม ค31201 ส31103 แนะแนว โครงงาน พักเที่ยง ง31101 ง31101 ศ31201

พฤ.

โฮมรูม ง31221 ง31221 ง31221 ง31221 พักเที่ยง ค31101ท31101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว31101 ว31101 จ31205 อ31101 พักเที่ยง ว31121 ค31201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ศ31101 แนะแนว ว31102 ว31102 พักเที่ยง ง31244 ง31244 พ31201

ศ.

โฮมรูม ว31141 ค31101 เพิ่มพูน อ31201 พักเที่ยง พ31201ส31101 พ31101

ครูพิชญ ครูเกษิ ครูสมนึ ครูสมนึ
ทัศนศิล 117 317 317

โฮมรูม

1

ครูชิดน ครูชิดน ครูอนุศั
กษ-1 กษ-1 ฟุตบอล

ชั้น ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ท32101 ค32201 I32201 I32201 พักเที่ยง อ32101พ32201พ32101

ครูนิกร ครูนงนุ ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ
418 432 545 545

โฮมรูม ว32221 ค32101 ว32201 อ32201 พักเที่ยง ง32201 ง32201 แนะแนว

ครูวิยะด ครูนงนุ ครูชูศัก ครูMarc
311 438 321 228

ครูอิสราครูอิสรา ครูมลฤ
542 542 221

อ.

ครูชูศัก ครูทิวาว ครูนงนุ ครูวิยะด
321 126 432 311

ครูMarc ครูอนุชิ ครูจีนให
228 328 217

พ.

ครูอนุชิ ครูอนุชิ ครูสุธิดา ครูนงนุ
328 328 118 438

ครูกมล ครูชูศัก
112 315

โฮมรูม ว32201 ส32103 ค32201 ว32221 พักเที่ยง อ32201 ว32241 จ32201

1

ครูอนุศั ครูสังเวี ครูเกษิ
ฟุตบอล 124 117

ชั้น ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ท32101 ส32103 อ32101 ค32201 พักเที่ยง I32201 I32201 ส32101

ครูศศิธร ครูกมล ครูชนัญ ครูนงนุ
535 112 216 432

ครูรัติกาครูรัติกา ครูทิวาว
317 317 126

โฮมรูม ค32201 อ32201 ว32241 ว32241 พักเที่ยง ว32201 ว32201 พ32201

ครูนงนุ ครูMarc ครูอนุชิ ครูอนุชิ
432 228 328 328

ครูสมนึ ครูสมนึ ครูสุทธิ
321 321 วอลเลย

ครูวิยะด ครูสมนึ ครูสมนึ ครูMarc
311 321 321 228

ครูนงนุ ครูสุธิดา ครูวรวิท
432 118 104

ครูศศิธร ครูนงนุ ครูอิสรา ครูอิสรา
535 438 542 542

ครูจีนใหครูวิยะด
217 311

โฮมรูม ว32221 ว32201 ว32201 อ32201 พักเที่ยง ค32201 ศ32103พ32101

พฤ.

โฮมรูม ว32241 ว32241 ศ32103 ค32101 พักเที่ยง ส32101 ว32201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ท32101 ค32101 ง32201 ง32201 พักเที่ยง จ32201 ว32221 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค32201 ว32201 ส32101 ท32101 พักเที่ยง ว32221 จ32201 อ32101

ศ.

โฮมรูม จ32201 ค32101 ว32221 ว32241 พักเที่ยง แนะแนว อ32101 ส32101

ครูนงนุ ครูชูศัก ครูกมล ครูนิกร
432 321 112 418

โฮมรูม

1

ครูวิยะดครูจีนใหครูMarc
311 217 221

ชั้น ม. 5/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม พ32101 อ32101 ว32221 ค32201 พักเที่ยง ท32101 ส32101 แนะแนว

ครูวรวิท ครูมลฤ ครูวิยะด ครูศิริน
104 221 314 527

โฮมรูม ว32241 ว32221 ศ32103 อ32201 พักเที่ยง ว32201 ส32103 คนควา

ครูอนุชิ ครูวิยะดครูสุธิดา ครูยุภา
526 314 118 227

ครูชูศัก ครูทิวาว ครูกมล
315 126 112

อ.

ครูอนุชิ ครูอนุชิ ครูศิริน ครูชูศัก
526 526 527 315

ครูอิสราครูอิสรา ครูสุทธิ
542 542 วอลเลย

พ.

ครูชูศัก ครูชิดช ครูนิกร ครูวิยะด
315 434 422 314

ครูธนเด ครูยุภา
121 227

โฮมรูม ว32241 ว32241 ค32201 ว32201 พักเที่ยง ง32201 ง32201 พ32201

1

ครูอนุชิ ครูMarc ครูทิวาว
526 223 126

ชั้น ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ว32241 ว32241 ท32101 ว32221 พักเที่ยง ส32101 ค32201 อ32101

ครูอนุชิ ครูอนุชิ ครูศศิธรครูวิยะด
526 526 535 314

ครูทิวาว ครูนงนุ ครูมลฤ
126 432 221

โฮมรูม ศ32103 ส32101 ค32101 ว32201 พักเที่ยง I32201 I32201 คนควา

ครูสุธิดา ครูทิวาว ครูนงนุ ครูชูศัก
118 126 432 315

ครูรัติกาครูรัติกาครูอิสรา
316 316 542

ครูมลฤ ครูนงนุ ครูวิยะดครูวรวิท
221 432 314 104

ครูชูศัก ครูนงนุ ครูยุภา
315 432 227

ครูอิสรา ครูชูศัก ครูนงนุ ครูกมล
544 315 432 112

ครูอนุชิ ครูสุทธิ
526 วอลเลย

โฮมรูม อ32101 ค32201 ว32221 พ32101 พักเที่ยง ว32201 แนะแนว อ32201

พฤ.

โฮมรูม ว32201 ค32101ท32101 ว32221 พักเที่ยง คนควา อ32201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม คนควา ว32201 ค32101 ส32103 พักเที่ยง ว32241 พ32201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ส32101 อ32101 ค32101 ว32201 พักเที่ยง ค32201 I32201 I32201

ศ.

โฮมรูม ว32201 ท32101 ค32201 ว32221 พักเที่ยง ง32201 ง32201 อ32201

ครูกมล ครูมลฤ ครูชิดช ครูชูศัก
112 221 434 315

โฮมรูม

1

ครูศิริน ครูวัลลยครูวัลลย
527 437 437

ชั้น ม. 5/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม อ32201 ค32201 ศ32103 ส32103 พักเที่ยง I32201 I32201 ท32101

ครูยุภา ครูศิริน ครูสุธิดา ครูทิวาว
227 527 118 126

ครูชิดน ครูชิดน ครูนิกร
กษ-1 กษ-1 422

โฮมรูม ว32201 ว32201 ง32201 ง32201 พักเที่ยง อ32101 ว32221 คนควา

1

ครูอิสราครูอิสรา ครูยุภา
542 542 227

ชั้น ม. 5/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูวัชรา ครูวิยะด ครูพักต
223 314 316

อ.

ครูศิริน ครูกมล ครูอนุชิ ครูอนุชิ
527 112 526 526

ครูยุภา ครูวรวิทครูวิยะด
227 104 314

พ.

ครูศิริน ครูวิยะด ครูสมนึ ครูสมนึ
527 314 317 317

ครูมัลลิ ครูวัชรา
435 223

โฮมรูม ค32203พ32101ศ32201 อ32101 พักเที่ยง ง32281 จ32203 คนควา

ครูศิริน ครูวีรวั ครูวีรชัย ครูวัชรา
527 104 ดนตรี1 211

ครูสุกัญครูจีนใหครูรัติกา
521 213 315

โฮมรูม ค32203 ท32101 อ32203 จ32203 พักเที่ยง พ32203ค32101 แนะแนว

ครูศิริน ครูศศิธร ครูยุภา ครูจีนให
527 535 227 214

ครูสุทธิ ครูชิดช ครูทิวาว
หอประ 435 126

ครูรัติกาครูรัติกาครูจีนให ครูชิดช
316 316 211 435

ครูศศิธร ครูกมล ครูกมล
535 112 112

ครูกมล ครูสุธิดา ครูศิริน ครูสุทธิ
112 118 527 วอลเลย

ครูยุภา ครูทิวาว
227 126

โฮมรูม ว32161 ว32161 จ32203 ค32101 พักเที่ยง ท32101 I32201 I32201

พฤ.

โฮมรูม ค32201 ว32221 ว32201 ว32201 พักเที่ยง ค32101 อ32101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ส32103 ศ32103 ค32203พ32201 พักเที่ยง อ32203 ส32101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ว32221 ว32241 ท32101 ค32101 พักเที่ยง ส32101 คนควา พ32201

ศ.

โฮมรูม ส32101 จ32203 ง32201 ง32201 พักเที่ยง อ32101 ง32281 ท32201

ครูวิยะด ครูอนุชิ ครูนิกร ครูมัลลิ
314 526 422 434

ครูกมล ครูพักต ครูสุทธิ
112 317 วอลเลย

8

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 15.30-16.20

ครูสมนึ ครูสมนึ ครูอิสรา ครูอิสรา
317 317 542 542

โฮมรูม ค32201 ส32101 ว32241 ว32241 พักเที่ยง อ32201พ32101 แนะแนว

ครูชูศัก ครูศศิธร ครูนงนุ ครูวิยะด
315 535 432 314

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูนิกร ครูกมล ครูธนเด
422 112 121

ครูจีนให ครูนงนุ ครูวิยะด ครูอนุชิ
217 438 311 328

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูมลฤ ครูสุทธิ ครูวรวิท
221 วอลเลย 104

ครูกญพัครูเณศร ครู- ครูชุลีวร
328 531 วิชาการ 228

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูณัฏฐิ ครูจันท ครูรุงอรุ
113 127 424

1

ครูทิวาวครูจีนใหครูอิสรา ครูอิสรา
126 223 542 542

ครูวัชรา ครูสุกัญ ครูศศิธร
224 521 535

v.2 ปรับปรุง 22 พ.ค. 2560

7

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ว32161 ว32161 อ32101 ค32101 พักเที่ยง ต32201ท32101 อ32203

ครูรัติกาครูรัติกา ครูมลฤ ครูเกษร
317 317 221 434

โฮมรูม ต32201 ส32101 ศ32201 ค32203 พักเที่ยง ท32201 อ32203 คนควา

ครูภูษณิ ครูกมล ครูวีรชัย ครูศิริน
528 112 ดนตรี1 527

ครูศศิธร ครูยุภา ครูศศิธร
535 227 535

อ.

ครูทิวาว ครูอิสราครูอิสรา ครูสุทธิ
126 542 542 หอประ

ครูภูษณิ ครูศิริน ครูสุกัญ
528 527 521

พ.

ครูวีรวั ครูภูษณิ ครูชนัญ ครูชนัญ
102 528 216 216

ครูเกษร ครูกมล
434 112

โฮมรูม ส32103 ง32201 ง32201 พ32203 พักเที่ยง ต32201 ค32203 ง32281

ชั้น ม. 5/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม พ32101 ส32101 แนะแนว ท32101 พักเที่ยง ง32244 ง32244 พ32201

ครูวีรวั ครูทิวาว ครูสุกัญ ครูศศิธร
102 126 521 535

ครูอาค ครูอาค ครูสุทธิ
กษ-2 กษ-2 วอลเลย

โฮมรูม ส32103 ศ32103 ง32245 ง32245 พักเที่ยง ค32101 I32201 I32201

ครูกมล ครูสุธิดา ครูชิดน ครูชิดน
112 118 กษ-1 กษ-1

ครูชิดช ครูนิกร ครูนิกร
435 422 422

ครูชิดช ครูศศิธรครูดุษฎี ครูดุษฎี
435 535 0304 0304

ครูดุษฎี ครูดุษฎี ครูทิวาว
0304 0304 126

ครูชิดน ครูสุทธิ ครูวัชรา ครูวีรชัย
กษ-1 หอประ 224 ดนตรี1

ครูอาค ครูอาค
กษ-2 กษ-2

โฮมรูม ค32101 ท32101 ง32222 ง32222 พักเที่ยง ง32222 ง32222 ส32101

พฤ.

โฮมรูม พ32101 ต32201 I32201 I32201 พักเที่ยง ค32101 ส32101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม คนควา พ32203อ32101 ศ32201 พักเที่ยง ง32244 ง32244 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ท32101 ง32281 อ32101 แนะแนว พักเที่ยง ศ32103พ32201 ค32203

ศ.

โฮมรูม ว32161 ว32161 ง32268 ง32268 พักเที่ยง ง32268 ง32268 อ32101

ครูนิกร ครูสุกัญ ครูมลฤ ครูภูษณิ
422 521 221 528

โฮมรูม

1

ครูสุธิดา ครูสุทธิ ครูศิริน
118 วอลเลย 527

ชั้น ม. 5/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ส32101 อ32101 ง32222 ง32222 พักเที่ยง ง32222 ง32222 ค32101

ครูกมล ครูเกศร ครูดุษฎี ครูดุษฎี
112 225 0304 0304

โฮมรูม ท32101พ32101ค32101พ32203 พักเที่ยง คนควา ง32244 ง32244

ครูนิกร ครูวีรวั ครูผกา ครูสุทธิ
422 104 433 หอประ

ครูไพบู ครูอาค ครูอาค
งช 1 กษ-2 กษ-2

อ.

ครูนิกร ครูสุธิดา ครูเกศร ครูทิวาว
422 118 225 126

ครูวีรชัย ครูสุทธิ ครูดุษฎี
ดนตรี1 วอลเลย 0304

พ.

ครูรัติกาครูรัติกา ครูไพบู ครูไพบู
316 316 งช 3 งช 3

ครูไพบู ครูไพบู
งช 3 งช 3

โฮมรูม ท32101 ศ32103 อ32101 ส32103 พักเที่ยง ศ32201พ32201 แนะแนว

1

ครูเกียร ครูเกียร ครูวัชรา
งช 3 งช 3 226

ชั้น ม. 5/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา พักเที่ยง ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา
โฮมรูม ท32101 แนะแนว อ32101 ศ32103 พักเที่ยง ส32101พ32201 ค32101

ครูศศิธร ครูสุทธิ ครูเกศรครูสุธิดา
535 102 225 118

ครูทิวาว ครูสุทธิ ครูชิดช
126 วอลเลย 433

โฮมรูม ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา พักเที่ยง ทวิศึกษา ทวิศึกษา ทวิศึกษา

พฤ.

โฮมรูม ว32161 ว32161 ง32268 ง32268 พักเที่ยง ง32268 ง32268 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ32101 ศ32201 ส32103 ค32101 พักเที่ยง I32201 I32201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม I32201 I32201 ง32245 ง32245 พักเที่ยง ง32244 ง32244 ส32101

ศ.

โฮมรูม พ32101 ส32101 ท32101พ32203 พักเที่ยง ว32161 ว32161 คนควา

ครูนิตย ครูนิตย ครูชิดน ครูชิดน
542 542 กษ-1 กษ-1

โฮมรูม

1

ครูอาค ครูอาค ครูกมล
กษ-2 กษ-2 112

ชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม จ33201 อ33101 ว33201 ว33201 พักเที่ยง พ33101 ว33221 ว33221

ครูจีนให ครูจรัส ครูพักต ครูพักต
217 212 321 321

โฮมรูม แนะแนว ว33241 ค33201 ค33201 พักเที่ยง ส33101 ศ33102 อ33201

ครูอภิส ครูพรทิ ครูรัชนี ครูรัชนี
แนะแน 328 435 435

ครูธนเดครูนพพ ครูPeter
121 ดนตรี3 228

อ.

ครูPeter ครูวัชรา ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ
227 311 545 545

ครูพักต ครูพักต ครูเกียร
321 321 งช 1

พ.

ครูPeter ครูสุพัฒครูอรอา ครูรัชนี
228 122 ปชส. 435

ครูวัลลยครูวัลลย
438 438

โฮมรูม อ33101 ว33221 ง33201 ง33201 พักเที่ยง ว33201 ว33201 ง33102

ครูวรวิทครูวรวิท
104 104

ครูวีรวั ครูทิวาวครูศศิธร ครูสุทธิ
102 126 535 หอประ

1

ครูรัติกาครูรัติกา ครูวรวิท
315 315 104

ชั้น ม. 6/2 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ส33101 อ33201 ค33201 ง33102 พักเที่ยง จ33201 ว33201 ว33201

ครูสุพัฒครูPeter ครูรัชนี ครูเกียร
122 228 435 งช 1

ครูจีนใหครูกฤษ ครูกฤษ
217 321 321

โฮมรูม จ33201 ส33205 อ33201 ท33101 พักเที่ยง ว33221 ว33221 อ33101

ครูจีนใหครูธนเดครูPeter ครูอรอา
217 121 228 ปชส.

ครูวิระ ครูวิระ ครูจรัส
311 311 212

ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ ครูพรทิ ครูพรทิ
545 545 328 328

ครูนพพครูวัลลยครูวัลลย
ดนตรี3 438 438

ครูวิระ ครูอรอา ครูยรรย ครูอภิส
311 ปชส. บาสเกต แนะแน

ครูสุพัฒ ครูยุวดี
122 0301

โฮมรูม ง33201 ง33201 ว33241 ว33241 พักเที่ยง ศ33102 ค33101 ค33101

พฤ.

โฮมรูม อ33201 ส33205 ท33101 ค33201 พักเที่ยง ค33101 ค33101 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว33221 ท33101พ33201 แนะแนว พักเที่ยง ส33101 คนควา ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ท33101 ว33241 ว33241 ส33101 พักเที่ยง คนควา พ33201 จ33201

ศ.

โฮมรูม อ33101 พ33101 ว33201 ว33201 พักเที่ยง ว33241 ค33201 ค33201

ครูอรอา ครูพรทิ ครูพรทิ ครูธนเด
ปชส. 328 328 121

โฮมรูม

1

ครูรัชนี ครูยรรยครูจีนให
435 บาสเกต 217

ชั้น ม. 6/3 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม อ33101 ท33101 ง33102 ศ33102 พักเที่ยง ส33101 ว33241 พ33201

ครูฉวีวร ครูอรอา ครูเกียร ครูนพพ
226 ปชส. งช 1 ดนตรี3

ครูธนเด ครูพรทิ ครูยรรย
121 318 บาสเกต

โฮมรูม อ33201 คนควา ว33201 ว33201 พักเที่ยง ว33241 ว33241 ค33201

1

ครูพรทิ ครูรัชนี ครูรัชนี
328 435 435

ชั้น ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูพรทิ ครูพรทิ ครูรัชนี
318 318 435

อ.

ครูวัลลยครูวัลลย ครูอภิส ครูธนเด
437 437 แนะแน 121

ครูรัชนี ครูรัชนี ครูปฐฏิ
435 435 545

พ.

ครูวัชรา ครูวัชรา ครูพักต ครูพักต
525 525 316 316

ครูสุทธิ ครูจรัส
หอประ 212

โฮมรูม ว33201 ว33201 อ33101 ค33201 พักเที่ยง พ33204ส33101 คนควา

ครูกฤษ ครูกฤษ ครูฉวีวร ครูรัชนี
533 533 226 435

ครูสุทธิ ครูสุพัฒ ครูวิระ
หอประ 122 524

โฮมรูม ว33221 ว33221 ส33205 ส33101 พักเที่ยง คนควา อ33201 ท33101

ครูวิระ ครูวิระ ครูธนเดครูสุพัฒ
524 524 121 122

ครูฉวีวร ครูจรัส ครูอรอา
226 212 ปชส.

ครูวิระ ครูจรัส ครูกฤษ ครูกฤษ
524 212 533 533

ครูอภิส ครูยรรย ครูพรทิ
แนะแน บาสเกต 318

ครูพรทิ ครูพรทิ ครูวัลลยครูวัลลย
318 318 437 437

ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ
545 545

โฮมรูม ว33221 อ33201 ว33201 ว33201 พักเที่ยง แนะแนว พ33201 ว33241

พฤ.

โฮมรูม ว33221 ว33221 ว33201 ว33201 พักเที่ยง พ33204อ33201 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว33241 ว33241 ค33101 ค33101 พักเที่ยง ง33201 ง33201 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม พ33101 ว33221 ง33201 ง33201 พักเที่ยง อ33101 ท33101 ส33205

ศ.

โฮมรูม ศ33102 ท33101 ค33201 ค33201 พักเที่ยง พ33101อ33101 ง33102

ครูวรวิท ครูวัชรา ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ
104 525 545 545

ครูฉวีวรครูอรอา ครูสุพัฒ
226 ปชส. 122

8

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 15.30-16.20

ครูจรัส ครูอรอา ครูพักต ครูพักต
212 ปชส. 316 316

โฮมรูม ค33101 ค33101 แนะแนว ส33101 พักเที่ยง ค33201 ค33201 คนควา

ครูPeter ครูวรวิท ครูกฤษ ครูกฤษ
224 104 321 321

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูวรวิท ครูวัชรา ครูวัชรา
104 311 311

ครูเกศร ครูวีรชัย ครูกมล ครูชิดช
225 ดนตรี1 112 433

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูดุษฎี ครูดุษฎี ครูผกา
0304 0304 433

ครูรัติกาครูรัติกา ครูเกียร ครูเกียร
317 317 งช 3 งช 3

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูภูษณิ ครูนิกร ครูยุภา
528 422 227

1

ครูนพพครูอรอา ครูรัชนี ครูรัชนี
ดนตรี3 ปชส. 435 435

ครูวรวิทครูฉวีวร ครูเกียร
104 226 งช 1
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8

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 6/5 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.
อ.
พ.

โฮมรูม ว33241 ง33102 ส33101 ค33101 พักเที่ยง ว33201 ว33201 อ33201

ครูปยวร ครูเกียร ครูธนเด ครูตนต
324 งช 1 121 437

โฮมรูม ง33201 ง33201 ค33101 ค33101 พักเที่ยง ท33101 อ33101 พ33201

ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ ครูวัลลยครูวัลลย
545 545 437 437

ครูอรอา ครูฉวีวร ครูยรรย
ปชส. 226 บาสเกต

อ.

ครูฉวีวร ครูวรวิทครูอรอา ครูตนต
226 104 ปชส. 437

ครูสุทธิ ครูธนเดครูสุพัฒ
หอประ 121 122

พ.

ครูตนต ครูอภิส ครูวัชรา ครูวัชรา
437 แนะแน 525 525

ครูปยวร ครูตนต
324 437

โฮมรูม อ33101 พ33101ท33101 ค33201 พักเที่ยง พ33204ส33101 คนควา

ชั้น ม. 6/6 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม พ33204 ว33241 ว33221 ว33221 พักเที่ยง อ33201 ส33205 ส33101

ครูสุทธิ ครูปยวร ครูวิระ ครูวิระ
หอประ 324 524 524

ครูจรัส ครูธนเดครูสุพัฒ
212 121 122

โฮมรูม ว33241 อ33101พ33201พ33101 พักเที่ยง คนควา ค33101 ศ33102

ครูปยวรครูฉวีวร ครูยรรย ครูวรวิท
324 226 บาสเกต 104

ครูกฤษ ครูตนต ครูนพพ
533 437 ดนตรี3

ครูอภิส ครูเทวสิ ครูตนต ครูอรอา
แนะแน ดนตรี2 437 ปชส.

ครูไพบู ครูปยวร ครูวิระ
งช 1 324 524

ครูกฤษ ครูกฤษ ครูปฐฏิ ครูปฐฏิ
533 533 545 545

ครูจรัส ครูสุพัฒ
212 122

โฮมรูม แนะแนว คนควา ค33101 ท33101 พักเที่ยง ง33102 ว33241 ว33221

พฤ.

โฮมรูม ค33101 แนะแนว ว33221 ว33221 พักเที่ยง ว33241 คนควา ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ว33201 ว33201 ง33201 ง33201 พักเที่ยง อ33201 ส33101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ส33205 ว33241 ว33201 ว33201 พักเที่ยง ว33221 อ33201 ศ33102

ศ.

โฮมรูม อ33101 ค33101 ค33101 ค33101 พักเที่ยง ว33201 ว33201 ท33101

ครูสุพัฒครูปยวร ครูพักต ครูพักต
122 324 316 316

โฮมรูม

1

ครูวัชรา ครูจรัส ครูนพพ
525 212 ดนตรี3

ชั้น ม. 6/7 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

อ.
พ.

โฮมรูม ส33101 ง33281 ค33203 จ33203 พักเที่ยง อ33203 ท33101 ศ33102

ครูธนเด ครูสุกัญ ครูตนต ครูจีนให
121 521 436 215

โฮมรูม อ33101 ค33203 ส33205 ง33102 พักเที่ยง จ33203 ส33101 คนควา

ครูฉวีวร ครูตนต ครูสุพัฒ ครูไพบู
226 436 122 งช 1

ครูจีนใหครูธนเดครูประจั
216 121 326

อ.

ครูเบญ ครูอรอา ครูฉวีวรครูจีนให
หองสมุ ปชส. 226 211

ครูยรรยครูประจัครูประจั
บาสเกต 326 326

พ.

ครูวรวิท ครูตนต ครูจีนใหครูชัชชัย
104 436 215 538

ครูนพพ ครูอรพิ
ดนตรี3 428

โฮมรูม ท33203 ท33101 อ33101 จ33203 พักเที่ยง พ33201 ว33281 ว33281

1

ครูกฤษ ครูกฤษ ครูอรอา
533 533 ปชส.

ชั้น ม. 6/8 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

โฮมรูม ศ33102 ค33203 อ33203 ส33101 พักเที่ยง ท33205 ว33141 ว33141

ครูนพพ ครูตนต ครูยุภา ครูสุพัฒ
ดนตรี3 437 227 122

ครูอรพิ ครูประจัครูประจั
428 326 326

โฮมรูม ท33101 แนะแนว ต33201 ค33101 พักเที่ยง ง33281 ท33205 อ33203

ครูอรอา ครูอภิส ครูภูษณิครูชัชชัย
ปชส. แนะแน 528 538

ครูสุกัญ ครูอรพิ ครูยุภา
521 428 227

ครูภูษณิ ครูตนต ครูธนเดครูนพพ
528 436 121 ดนตรี3

ครูสุกัญ ครูไพบู ครูฉวีวร
521 งช 1 226

ครูฉวีวร ครูวรวิทครูประจัครูประจั
226 104 326 326

ครูภูษณิครูอรอา
528 ปชส.

โฮมรูม ต33201 ค33203 ส33205 ศ33201 พักเที่ยง ง33281 ง33102 อ33101

พฤ.

โฮมรูม พ33101 ค33203 จ33203 ค33101 พักเที่ยง ศ33201ท33205 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม อ33101 พ33101 ว33281 ว33281 พักเที่ยง ต33201ท33101 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม ค33101 อ33203 ว33141 ว33141 พักเที่ยง แนะแนว ท33205 ง33281

ศ.

โฮมรูม ท33203 ต33201 ค33203พ33201 พักเที่ยง ค33101 ส33101 คนควา

ครูชัชชัย ครูยุภา ครูประจัครูประจั
538 227 326 326

โฮมรูม

1

ครูอภิส ครูอรพิ ครูสุกัญ
แนะแน 428 521

ชั้น ม. 6/9 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.

โฮมรูม คนควา ส33101 ว33141 ว33141 พักเที่ยง อ33101พ33101ท33101

ครูอภิส ครูธนเดครูประจัครูประจั
แนะแน 121 326 326

ครูฉวีวร ครูวรวิทครูอรอา
226 102 ปชส.

โฮมรูม ง33241 ง33241 ค33101พ33201 พักเที่ยง ศ33201 ง33261 ง33261

1

ครูชัชชัยครูสุพัฒ ครูมีรัต
538 122 งช 2

ชั้น ม. 6/10 ภาคเรียนที่ 1/2560
2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.

ครูนพพ ครูมีรัต ครูมีรัต
ดนตรี3 งช 2 งช 2

อ.

ครูไพบู ครูนพพครูชัชชัยครูสุพัฒ
งช 1 ดนตรี3 538 122

ครูอรอา ครูมีรัต ครูมีรัต
ปชส. งช 2 งช 2

พ.

ครูเบญ ครูธนเดครูสุชาติครูสุชาติ
หองสมุ 121 กษ-2 กษ-2

ครูประจัครูประจั
326 326

โฮมรูม ท33203 แนะแนว ง33241 ง33241 พักเที่ยง ท33101 ศ33201 อ33101

ครูเบญ ครูอภิส ครูสุชาติครูสุชาติ
หองสมุ แนะแน กษ-2 กษ-2

ครูอรอาครูนพพ ครูฉวีวร
ปชส. ดนตรี3 226

โฮมรูม ศ33102 ส33101 ง33261 ง33261 พักเที่ยง ว33141 ว33141 ค33101

ครูนพพครูสุพัฒ ครูมีรัต ครูมีรัต
ดนตรี3 122 งช 2 งช 2

ครูประจัครูประจัครูชัชชัย
326 326 538

ครูธนเดครูประจัครูประจัครูยรรย
121 326 326 บาสเกต

ครูฉวีวรครูสุพัฒครูสุชาติ
226 122 กษ-3

ครูอรอาครูชัชชัยครูเอื้อง ครูเอื้อง
ปชส. 538 0303 0303

ครูเอื้อง ครูเอื้อง
0303 0303

โฮมรูม ส33205 ว33281 ว33281 พ33201 พักเที่ยง อ33101 ส33101 คนควา

พฤ.

โฮมรูม ท33203 ส33101 ง33241 ง33241 พักเที่ยง ว33281 ว33141 ชุมนุม

พฤ.

โฮมรูม ท33101 ค33101 ง33233 ง33233 พักเที่ยง ง33233 ง33233 ชุมนุม

ศ.

โฮมรูม แนะแนว อ33101 ง30242 ง30242 พักเที่ยง ง30242 ง30242 คนควา

ศ.

โฮมรูม ง33241 ง33241 ง33102 พ33101 พักเที่ยง ง33261 ง33261 คนควา

ครูอภิส ครูฉวีวร ครูเอื้อง ครูเอื้อง
แนะแน 226 0303 0303

ครูเอื้อง ครูเอื้อง ครูเอื้อง
0303 0303 0303

8

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 15.30-16.20

ครูสุชาติครูสุชาติครูชัชชัยครูยรรย
กษ-3 กษ-3 538 บาสเกต

โฮมรูม ง33102 ศ33102 ค33101 ส33205 พักเที่ยง ท33101 ง33261 ง33261

ครูเบญ ครูภูษณิ ครูตนต ครูยรรย
หองสมุ 528 436 บาสเกต

โฮมรูม

8

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูยุภา ครูอรอา ครูนพพ
227 ปชส. ดนตรี3

ครูฉวีวร ครูตนต ครูวัลลยครูวัลลย
226 437 437 437

โฮมรูม

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 15.30-16.20

จ.

8

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 15.30-16.20

จ.

ครูพักต ครูพักต ครูจรัส
316 316 212

1

ครูสุชาติครูสุชาติ ครูไพบู ครูวรวิท
กษ-3 กษ-3 งช 1 104

ครูมีรัต ครูมีรัต ครูประ
งช 2 งช 2 กษ-3
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