
ตารางสอนเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนันทนา ครูกนิษฐา ครูอารีรัตน ครูเทพนม ครูจินตนา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูประภัสสร ครูศิรประภา ครูณัฐณิชา ครูอารีรัตน ครูณัฐญา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูกระแต ครูประภัสสร ครูจุฑาทิพย ครูนัชชา ครูอารีรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอารีรัตน ครูวิชชุดา ครูประภัสสร ครูสินีนาถ ครูกัญจนณัฏฐ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูอารีรัตน ครูสิขเรศ ครูประภัสสร ครูศิรประภา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูกนกพร ครูศุภกร ครูอารีรัตน ครูเทพนม ครูประภัสสร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูจินตนา ครูกนกพร ครูกัญจนณัฏฐ ครูอารีรัตน ครูพัชรวิช

หอง  1501     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 1

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูจินตนา ครูนันทนา ครูวิลาสินี ครูวันวิสาข ครูเทพนม

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพัชรวิช ครูฤทัย ครูอารยา ครูณัฐณิชา ครูวันวิสาข

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวันวิสาข ครูกระแต ครูศุภลักษณ ครูกนกพร ครูจตุรภัทร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูศุภกร ครูวันวิสาข ครูวิชชุดา ครูประภัสสร ครูสินีนาถ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอารยา ครูนัชชา ครูชมพูนุท ครูกระแต ครูประภัสสร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูประภัสสร ครูกนกพร ครูกนิษฐา ครูชมพูนุท ครูเทพนม

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูณัฐญา ครูประภัสสร ครูกนกพร ครูนัชชา ครูชมพูนุท
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 2

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1502     คุณครูที่ปรึกษา  นายสรวิศ  ประสงคสุข



 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูเทพนม ครูนราทร ครูจุฑาทิพย ครูจตุรภัทร ครูธีรนนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูธีรนนท ครูพัชรวิช ครูประภัสสร ครูจุฑาทิพย ครูลลิษา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกนิษฐา ครูธีรนนท ครูพัชรวิช ครูประภัสสร ครูนันทนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูจุฑาทิพย ครูณัฐณิชา ครูธีรนนท ครูวิชชุดา ครูประภัสสร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูจินตนา ครูกนกพร ครูจตุรภัทร ครูวีรภรณ ครูกระแต

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูณัฐญา ครูศุภลักษณ ครูนันทนา ครูกัญจนณัฏฐ ครูวีรภรณ

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวีรภรณ ครูณัฐญา ครูจินตนา ครูศิรประภา ครูกนิษฐา

หอง  1503     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวธิติกาญจน  ศรีตระกูลสมบัติ

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 3

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูณัชชลิดา ครูวิชชุดา ครูจินตนา ครูสินีนาถ ครูวิลาสินี

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูศุภกร ครูณัชชลิดา ครูพัชรวิช ครูประภัสสร ครูจุฑาทิพย

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอารยา ครูนัชชา ครูณัชชลิดา ครูพัชรวิช ครูประภัสสร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูประภัสสร ครูจุฑาทิพย ครูกัญจนณัฏฐ ครูณัชชลิดา ครูณัฐญา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูสิขเรศ ครูประภัสสร ครูกนกพร ครูลลิษา ครูณัชชลิดา

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูณัชชลิดา ครูณัฐญา ครูประภัสสร ครูนันทนา ครูณัฐณิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูณัชชลิดา ครูวิชชุดา ครูจินตนา ครูนันทนา
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 4

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1504     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวพรรณนรี  เทียนกระจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกนิษฐา ครูอารีรัตน ครูกระแต ครูวาโย ครูศิรประภา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูกนกพร ครูณัฐณิชา ครูอารีรัตน ครูสิขเรศ ครูประภัสสร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูประภัสสร ครูอารยา ครูวิลาสินี ครูอารีรัตน ครูกระแต

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูกระแต ครูศุภลักษณ ครูอารยา ครูลลิษา ครูอารีรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูภูธเรศน ครูเทพนม ครูประภัสสร ครูจุฑาทิพย ครูจตุรภัทร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูศุภกร ครูภูธเรศน ครูวิชชุดา ครูประภัสสร ครูนันทนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอารยา ครูกนิษฐา ครูภูธเรศน ครูวิชชุดา ครูจินตนา
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 5

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1505     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวขวัญใจ  โฉมจังหรีด

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูจุฑาทิพย ครูจตุรภัทร ครูสุขุมาล ครูกระแต ครูศุภลักษณ

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูจินตนา ครูกนกพร ครูศุภกร ครูสุขุมาล ครูพัชรวิช

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูเทพนม ครูจินตนา ครูศิรประภา ครูวิลาสินี ครูสุขุมาล

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูณัชชลิดา ครูกระแต ครูศุภลักษณ ครูนันทนา ครูลลิษา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูนัชชา ครูณัชชลิดา ครูพัชรวิช ครูฤทัย ครูนันทนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูศิรประภา ครูกัญจนณัฏฐ ครูณัชชลิดา ครูสิขเรศ ครูศุภลักษณ

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูศุภลักษณ ครูจุฑาทิพย ครูกนิษฐา ครูณัชชลิดา ครูวิชชุดา

หอง  1506     คุณครูที่ปรึกษา  นายสงเสริม  สุทัศนะพานนท

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 6

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565



 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูจุฑาทิพย ครูนัชชา ครูอมรรัตน ครูกระแต

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูณัฐญา ครูศุภลักษณ ครูศิรประภา ครูกัญจนณัฏฐ ครูอมรรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอมรรัตน ครูเทพนม ครูฤทัย ครูสินีนาถ ครูกนิษฐา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกัญจนณัฏฐ ครูอารีรัตน ครูกระแต ครูฤทัย ครูนันทนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูสินีนาถ ครูวิลาสินี ครูอารีรัตน ครูสิขเรศ ครูฤทัย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูศิรประภา ครูลลิษา ครูอารีรัตน ครูสิขเรศ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพัชรวิช ครูฤทัย ครูจุฑาทิพย ครูจตุรภัทร ครูอารีรัตน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

ร เรยนเสรม ยภ อนเป ภ เรยน ป ร ษ  565

ม.1 กลุม 7

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1507     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวมณีรัตน  พวงสุมาลี

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูกระแต ครูศุภลักษณ ครูสินีนาถ ครูณัฐณิชา ครูชนกชนน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชนกชนน ครูสิขเรศ ครูจินตนา ครูอารยา ครูศุภกร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูชนกชนน ครูกระแต ครูจินตนา ครูสินีนาถ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูกนกพร ครูศุภกร ครูอานนท ครูณัฐญา ครูจินตนา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูสินีนาถ ครูกนิษฐา ครูอานนท ครูสิขเรศ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูวิชชุดา ครูฤทัย ครูศิรประภา ครูศุภกร ครูอานนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอานนท ครูพัชรวิช ครูศุภลักษณ ครูสินีนาถ ครูวิลาสินี

หอง  1508     คุณครูที่ปรึกษา  นายประสงค  พิมพมีลาย

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 กลุม 8

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565



 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชนกชนน ครูกระแต ครูศุภลักษณ ครูศิรประภา ครูกนิษฐา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูลลิษา ครูชนกชนน ครูณัฐญา ครูจินตนา ครูอารยา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูศิรประภา ครูวิลาสินี ครูชนกชนน ครูเทพนม ครูศุภลักษณ

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูศุภลักษณ ครูกนกพร ครูวิลาสินี ครูชนกชนน ครูวิชชุดา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพัชรวิช ครูจินตนา ครูสินีนาถ ครูกนิษฐา ครูวีรภรณ

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวีรภรณ ครูเทพนม ครูศุภลักษณ ครูสินีนาถ ครูกัญจนณัฏฐ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูนัชชา ครูวีรภรณ ครูพัชรวิช ครูฤทัย ครูสินีนาถ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

ร เรยนเสรม ยภ อนเป ภ เรยน ป ร ษ  565

ม.1 กลุม 9

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1509     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวจิรัชญา  แรงจบ

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูณัชชลิดา ครูเทพนม ครูบุญสง ครูกนกพร

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนันทนา ครูกัญจนณัฏฐ ครูณัชชลิดา ครูพัชรวิช ครูศุภลักษณ

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูจุฑาทิพย ครูกนิษฐา ครูณัชชลิดา ครูเทพนม

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูวิชชุดา ครูจินตนา ครูจุฑาทิพย ครูศุภกร ครูณัชชลิดา

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูสุขุมาล ครูสิขเรศ ครูจินตนา ครูศิรประภา ครูวิลาสินี

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูณัฐณิชา ครูสุขุมาล ครูเทพนม ครูฤทัย ครูจุฑาทิพย

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูกนกพร ครูนัชชา ครูสุขุมาล ครูสิขเรศ ครูศุภลักษณ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 Gifted

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1301     คุรครูที่ปรึกษา  นายสุชานนท  หวังผล



 

 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูสินีนาถ ครูนัชชา ครูชนากาญจน ครูวิชชุดา ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูศุภลักษณ ครูนันทนา ครูจตุรภัทร ครูชนากาญจน ครูสิขเรศ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพัชรวิช ครูศุภลักษณ ครูอารยา ครูศุภกร ครูจิราพร

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูจิราพร ครูณัฐญา ครูจินตนา ครูศิรประภา ครูณัฐณิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูวิลาสินี ครูนิรอสือนิง ครูเทพนม ครูศุภลักษณ ครูจุฑาทิพย

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอารยา ครูณัฐณิชา ครูนิรอสือนิง ครูณัฐญา ครูจินตนา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูอารยา ครูจตุรภัทร ครูนิรอสือนิง ครูสิขเรศ

หอง  1302     คุณครูที่ปรึกษา  นายณรงคชัย  ภูโสดา

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 Gifted วิจัย

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

T.Jay ครูสินีนาถ T.Bon Bon T.Nilo T.Colin

ครูนราทร ครูขวัญใจ ครูชนกชนน ครูสิขเรศ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T.Colin T.Jay ครูนันทนา T.Bon Bon T.Nilo

ครูทิพยสุดา ครูจินตนา ครูกมล ครูชมพูนุท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

T.Nilo T.Colin T.Jay ครูนันทนา T.Bon Bon

ครูณัชชลิดา ครูณัฐญา ครูอาภัสรา ครูกมล

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

T.Bon Bon T.Nilo T.Colin T.Jay ครูศิรประภา

ครูขวัญใจ ครูธีรนนท ครูกัญญาณัฐ ครูจินตนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูกนกพร T.Bon Bon T.Nilo T.Colin T.Jay

ครูสุชานนท ครูวันวิสาข ครูวิชชุดา ครูวาโย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

T.Jay ครูอารยา T.Bon Bon T.Nilo T.Colin

ครูนราทร ครูกมล ครูชนกชนน ครูศุภชัย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T.Colin T.Jay ครูอารยา T.Bon Bon T.Nilo

ครูศุภชัย ครูศุภลักษณ ครูวิลาสินี ครูวีรภรณ

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

  

ม.1 EP กลุม 1

เวลา
พัก

วันที่

หอง  1409     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวศศิประภา  ศิริสําราญ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565



 

 

 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T. Colin T.Jay ครูนันทนา T.Bon Bon T.Nilo

ครูฤทัย ครูชฎารัตน ครูภูธเรศน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

T.Nilo T.Colin T.Jay ครูสินีนาถ T.Bon Bon

ครูอานนท ครูทิพยสุดา ครูศุภลักษณ ครูสุชานนท

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

T.Bon Bon T.Nilo T.Colin T.Jay ครูกนกพร

ครูวิชิตา ครูอารีรัตน ครูณัฐญา ครูศุภลักษณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอารยา T.Bon Bon T.Nilo T.Colin T.Jay

ครูชฎารัตน ครูชมพูนุท ครูกัญญาณัฐ ครูฤทัย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

T.Jay ครูอารยา T.Bon Bon T.Nilo T.Colin

ครูประภัสสร ครูวิชิตา ครูณัชชลิดา ครูวิชชุดา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T.Colin T.Jay ครูกนกพร T.Bon Bon T.Nilo

ครูศุภชัย ครูอาภัสรา ครูลลิษา ครูอารีรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

T.Nilo T.Colin T.Jay ครูนันทนา T.Bon Bon

ครูอมรรัตน ครูศุภชัย ครูบุญสง ครูนัชชา
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ม.1 EP กลุม 2

เวลา
พัก

วันที่

หอง  1410     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวณหทัย  เขาเหิน

สอบจัดชั้นเรียน

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูธีรนนท ครูเทพนม ครูฤทัย ครูกนกพร ครูนัชชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกัญจนณัฏฐ ครูธีรนนท ครูสิขเรศ ครูฤทัย ครูสินีนาถ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูจุฑาทิพย ครูจตุรภัทร ครูธีรนนท ครูกระแต ครูฤทัย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูฤทัย ครูอารยา ครูลลิษา ครูธีรนนท ครูกระแต

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูเทพนม ครูศุภลักษณ ครูอารยา ครูนัชชา ครูภูธเรศน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูภูธเรศน ครูวิชชุดา ครูจินตนา ครูจุฑาทิพย ครูลลิษา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูวิลาสินี ครูภูธเรศน ครูณัฐญา ครูประภัสสร ครูศิรประภา
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.1 อาหาร โรงแรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง  1510     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวกัญชพร  นิลวัฒน



 

 

 

08.00 น. 09.00 น. 10.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

09.00 น. 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูวิลาสินี ครูอานนท ครูวิชชุดา ครูฤทัย ครูนันทนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูศิรประภา ครูลลิษา ครูอานนท ครูณัฐญา ครูฤทัย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูจินตนา ครูศิรประภา ครูนัชชา ครูอานนท ครูพัชรวิช

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูณัฐญา ครูฤทัย ครูกนกพร ครูณัฐณิชา ครูอานนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอมรรัตน ครูพัชรวิช ครูศุภลักษณ ครูนันทนา ครูกนิษฐา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูลลิษา ครูอมรรัตน ครูสิขเรศ ครูจินตนา ครูสินีนาถ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูจุฑาทิพย ครูวิลาสินี ครูอมรรัตน ครูณัฐญา ครูฤทัย
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน
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ม.1 ศิลปะ

เวลา
พัก

วันที่

วันจันทรที่  2  พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่  3  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม 2565

วันศุกรที่  6  พฤษภาคม 2565

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง   1511     คุณครูที่ปรึกษา  นายวาทิต  ชาติไทย


