
ตารางสอนเรียนเสริมศักยภาพกอนเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2565 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

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

ครูอติอร ครูกัญจนณัฏฐ ครูอมรรัตน ครูกัญญาณัฐ ครูบุญสง

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูบุญสง ครูอติอร ครูกนิษฐา ครูอมรรัตน ครุพจณีย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูธีรพงษ ครูอาภัสรา ครูอติอร ครูลลิษา ครูอมรรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชนกชนน ครูทิพยสุดา ครูบุญสง ครูอติอร ครูนัชชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูศุภกร ครูชนกชนน ครุพจณีย ครูบุญสง ครูนิรุบล

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอติอร ครูจตุรภัทร ครูชมพูนุท ครุพจณีย ครูวาโย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูอาภัสรา ครูอติอร ครูณัฐณิชา ครูชมพูนุท ครูทิพยสุดา

  

ม.4 วิทย-คณิต กลุม 1 

เวลา
พัก

วันที่

หอง 1401      ครูที่ปรึกษา นางสาวชฎารัตน  ภูสันติ

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

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

ครูบุญสง ครูแพรวพรรณ ครูกัญจนณัฏฐ ครวีรภรณ ครูกัญญาณัฐ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูธีรพงษ ครูบุญสง ครูแพรวพรรณ ครูกนิษฐา ครวีรภรณ

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูสุขุมาล ครูกัญญาณัฐ ครูนราทร ครูแพรวพรรณ ครูณัฐณิชา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูวิลาสินี ครูสุขุมาล ครูทิพยสุดา ครูบุญสง ครูแพรวพรรณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูแพรวพรรณ ครูศุภกร ครูสุขุมาล ครูพจณีย ครูนราทร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูวาโย ครูแพรวพรรณ ครูวิลาสินี ครูวันวิสาข ครูทิพยสุดา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูกัญญาณัฐ ครูอาภัสรา ครูแพรวพรรณ ครูลลิษา ครูวันวิสาข
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 วิทย-คณิต 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 1402     คุณครูที่ปรึกษา  นายกิตติธัช  ชางประดับ



 

 

 

 

 

 

 

 

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

ครูกัญญาณัฐ ครูบุญสง ครูวรัญญา ครูศุภกร ครูวีรภรณ

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวีรภรณ ครูศุภชัย ครูนราทร ครูวรัญญา ครูวิลาสินี

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูลลิษา ครูสุขุมาล ครูกัญญาณัฐ ครูนราทร ครูวรัญญา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูวรัญญา ครูจตุรภัทร ครูสุขุมาล ครูทิพยสุดา ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูนราทร ครูวรัญญา ครูณัฐณิชา ครูสุขุมาล ครูกัญญาณัฐ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูธีรพงษ ครูวาโย ครูวรัญญา ครูนัชชา ครูชมพูนุท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชมพูนุท ครูกัญญาณัฐ ครูวาโย ครูวรัญญา ครูลลิษา

  

ม.4 วิทย-คณิต กลุม 3 

เวลา
พัก

วันที่

หอง 1403     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาววิชิตา  สมบูรณ

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

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

ครูชมพูนุท ครูพจณีย ครูอาภัสรา ครูอติอร ครูกัญจนณัฏฐ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูนัชชา ครูชมพูนุท ครูธีรพงษ ครูนราทร ครูอติอร

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูอติอร ครูศุภกร ครูอมรรัตน ครูทิพยสุดา ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูวาโย ครูอติอร ครูกนิษฐา ครูอมรรัตน ครูธีรพงษ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพจณีย ครูนราทร ครูแพรวพรรณ ครูณัฐณิชา ครูอมรรัตน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูธีรนนท ครูธีรพงษ ครูนราทร ครูอติอร ครูกนิษฐา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกัญจนณัฏฐ ครูธีรนนท ครูทิพยสุดา ครูวาโย ครูอติอร
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 อังกฤษ-คณิต 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

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

หอง 1404     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวนงลักษณ  เข็มกําเหนิด



 

 

 

 

 

 

 

 

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

ครูลลิษา ครูวีรภรณ ครูพจณีย ครูอาภัสรา ครูแพรวพรรณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูแพรวพรรณ ครูวิลาสินี ครูวีรภรณ ครูพจณีย ครูบุญสง

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูอาภัสรา ครูแพรวพรรณ ครูศุภกร ครูวันวิสาข ครูทิพยสุดา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูศุภชัย ครูวาโย ครูแพรวพรรณ ครูจตุรภัทร ครูวันวิสาข

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอานนท ครูกัญญาณัฐ ครูบุญสง ครูแพรวพรรณ ครูกัญจนณัฏฐ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกนิษฐา ครูอานนท ครูธีรพงษ ครูนราทร ครูแพรวพรรณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูแพรวพรรณ ครูศุภกร ครูอานนท ครูพจณีย ครูอาภัสรา

หอง  1405     คุณครูที่ปรึกษา  นายถวัลย  เลิศคมวัฒน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 อังกฤษ-คณิต 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

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

ครูวรัญญา ครูลลิษา ครูภูธเรศน ครูทิพยสุดา ครูวาโย

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูอาภัสรา ครูวรัญญา ครูนัชชา ครูภูธเรศน ครูศุภชัย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูทิพยสุดา ครูนราทร ครูวรัญญา ครูณัฐณิชา ครูภูธเรศน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวันวิสาข ครูศุภชัย ครูนราทร ครูวรัญญา ครูจตุรภัทร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกัญจนณัฏฐ ครูวันวิสาข ครูศุภชัย ครูอาภัสรา ครูวรัญญา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูวรัญญา ครูวิลาสินี ครูชนกชนน ครูกัญญาณัฐ ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูนราทร ครูวรัญญา ครูศุภกร ครูชนกชนน ครูพจณีย

  

ม.4 อังกฤษ-จีน 

เวลา
พัก

วันที่

หอง  1406     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวปาณิศา  อนุศิริ

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

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

ครูวาโย ครูอติอร ครูณัฐณิชา ครูชมพูนุท ครูพจณีย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูศุภชัย ครูนราทร ครูอติอร ครูนัชชา ครูชมพูนุท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูวีรภรณ ครูธีรพงษ ครูบุญสง ครูอติอร ครูลลิษา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูกนิษฐา ครูวีรภรณ ครูธีรพงษ ครูอาภัสรา ครูอติอร

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนิรุบล ครูกัญจนณัฏฐ ครูอมรรัตน ครูกัญญาณัฐ ครูบุญสง

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูอาภัสรา ครูอติอร ครูจตุรภัทร ครูอมรรัตน ครูพจณีย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูธีรพงษ ครูวาโย ครูอติอร ครูศุภกร ครูอมรรัตน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 ไทย-สังคม

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  1407     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวสาวิพักต  นวสิมัยนาม

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

ครูทิพยสุดา ครูอาภัสรา ครูแพรวพรรณ ครูลลิษา ครูชมพูนุท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชมพูนุท ครูธีรพงษ ครูอาภัสรา ครูนิรุบล ครูจตุรภัทร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูณัฐณิชา ครูภูธเรศน ครูธีรพงษ ครูวาโย ครูนิรุบล

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนิรุบล ครูนัชชา ครูภูธเรศน ครูธีรพงษ ครูนราทร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูวาโย ครูนิรุบล ครูลลิษา ครูภูธเรศน ครูพจณีย

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพจณีย ครูนราทร ครูนิรุบล ครูวิลาสินี ครูธีรนนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูธีรนนท ครูธีรพงษ ครูนราทร ครูนิรุบล ครูณัฐณิชา

  

ม.4 Gifted

เวลา
พัก

วันที่

หอง  1303     คุณครูที่ปรึกษา  นายสยมภู  สิงโต

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

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

ครูวันวิสาข T.Miriam ครูวาโย ครูวรัญญา ครูศุภกร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูวันวิสาข T.Miriam ครูวาโย ครูนิรุบล

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนิรุบล ครูกัญจนณัฏฐ ครูวีรภรณ T.Miriam ครูบุญสง

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูนราทร ครูนิรุบล ครูณัฐณิชา ครูอานนท T.Miriam

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T.Miriam ครูอาภัสรา ครูนิรุบล ครูกนิษฐา ครูอานนท

Mathmatics Chemistry Biology Physics English

ดร.นันทชัย ดร.ฐิตาพร ดร.จิราวัฒน ดร.ไตร T.Miriam

Mathmatics Chemistry Biology Physics English

ดร.นันทชัย ดร.ฐิตาพร ดร.จิราวัฒน ดร.ไตร T.Miriam
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 EP

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  1309     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวนิตยา  จันทรเพ็ชร

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

ครูณัฐณิชา ครูสุขุมาล T.Miguel ครูนราทร ครูอติอร

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนิรุบล ครูกนิษฐา ครูสุขุมาล T.Miguel ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูบุญสง ครูนิรุบล ครูกัญจนณัฏฐ ครูสุขุมาล T.Miguel

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

T.Miguel ครูบุญสง ครูนิรุบล ครูวิลาสินี ครูชนกชนน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชนกชนน T.Miguel ครูวาโย ครูนิรุบล ครูศุภกร

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูจตุรภัทร ครูวันวิสาข T.Miguel ครูบุญสง ครูนิรุบล

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูนิรุบล ครูณัฐณิชา ครูวันวิสาข T.Miguel ครูบุญสง
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 IEP

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  1310     คุณครูที่ปรึกษา  นางสาวณัฎฐา  นรฮิม



 

 

 

 

 

 

 

 

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

ครูแพรวพรรณ ครูศุภกร ครูธีรนนท ครูพจณีย ครูนราทร

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูวาโย ครูแพรวพรรณ ครูวิลาสินี ครูธีรนนท ครูธีรพงษ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูกัญญาณัฐ ครูวาโย ครูแพรวพรรณ ครูกัญจนณัฏฐ ครูอานนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูอานนท ครูธีรพงษ ครูอาภัสรา ครูแพรวพรรณ ครูกนิษฐา

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูณัฐณิชา ครูอานนท ครูกัญญาณัฐ ครูวาโย ครูแพรวพรรณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูแพรวพรรณ ครูนัชชา ครูวันวิสาข ครูทิพยสุดา ครูบุญสง

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูบุญสง ครูแพรวพรรณ ครูลลิษา ครูวันวิสาข ครูกัญญาณัฐ

  

ม.4 อาหาร โรงแรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร

เวลา
พัก

วันที่

หอง  1304     คุณครูที่ปรึกษา  นายภัคพงษ  โพธิ์สิม

วันจันทรที่  9  พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

สอบจัดชั้นเรียน

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

ครูนราทร ครูวรัญญา ครูศุภกร ครูธีรนนท ครูทิพยสุดา

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูพจณีย ครูวาโย ครูวรัญญา ครูจตุรภัทร ครูธีรนนท

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร

ครูชมพูนุท ครูทิพยสุดา ครูวาโย ครูวรัญญา ครูกัญจนณัฏฐ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย

ครูนัชชา ครูชมพูนุท ครูศุภชัย ครูวาโย ครูวรัญญา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม

ครูวรัญญา ครูลลิษา ครูภูธเรศน ครูศุภชัย ครูอาภัสรา

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ครูบุญสง ครูวรัญญา ครูนัชชา ครูภูธเรศน ครูกัญญาณัฐ

ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ครูทิพยสุดา ครูบุญสง ครูวรัญญา ครูกัญจนณัฏฐ ครูภูธเรศน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 สอบจัดชั้นเรียน

  

ม.4 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  1305     คุณครูที่ปรึกษา  นายจักรพันธ  เรืองศรีเพชร


