โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม จ21202 ท21102 ส21102 ค21209 พักเที่ยง อ21102 ว21102 ว21102
ครูชนิกา ครูหงสฟครูพรพจครูกฤษฎ
ครูสุพรร ครูสิริญ ครูสิริญ
217 418 525 432
224 311 311
โฮมรูม ส21206 ค21202 ง21102 ท21102 พักเที่ยง พ21104ค21102 ส21102
ครูธรณิน ครูกฤษฎ ครูสุกัญ ครูหงสฟ
ครูอนุศัก ครูสุภาพ ครูพรพจ
111 432 521 423
เทเบิล 431 531
โฮมรูม ส21102 พ21102ค21102 ส21104 พักเที่ยง จ21202 อ21202 ลส./ยุว
ครูพรพจ ครูจิราพ ครูสุภาพ ครูอุบลว
ครูชนิกา ครูPeter
532 113 431 535
217 228
โฮมรูม ง21102 ค21209 ศ21101 ศ21101 พักเที่ยง ท21102 อ21102 ชุมนุม
ครูสุกัญ ครูกฤษฎครูพิชญาครูพิชญา
ครูหงสฟ ครูสุพรร
521 432 ทัศนศิล ทัศนศิล
418 224
โฮมรูม ว21203 ว21203 ค21102 อ21102 พักเที่ยง อ21202 ว21102 ค21209
ครูจารุวั ครูจารุวั ครูสุภาพ ครูสุพรร
ครูPeter ครูสิริญ ครูกฤษฎ
544 544 438 224
228 311 432

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/3 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม อ21102 ค21202 ส21102 ท21102 พักเที่ยง ศ21101 ศ21101พ21104
ครูสุพรร ครูเกษร ครูปาริน ครูศศิธร
ครูพิชญาครูพิชญาครูอนุศัก
224 528 533 536
ทัศนศิล ทัศนศิล เทเบิล
โฮมรูม ค21102 ง21102 ว21102 ว21102 พักเที่ยง อ21102 ส21206 ท21202
ครูสุภาพ ครูสุกัญ ครูมนตรี ครูมนตรี
ครูสุพรร ครูธรณิน ครูภูษณิ
437 521 322 322
224 111 528
โฮมรูม ว21203 ว21203 อ21202 พ21102 พักเที่ยง ท21102 ส21102 ลส./ยุว
ครูเปรมใครูเปรมใครูมลฤดี ครูจิราพ
ครูศศิธร ครูปาริน
543 543 221 115
536 531
โฮมรูม ว21202 อ21102 ส21202 ว21102 พักเที่ยง ค21102ท21204 ชุมนุม
ครูศมนก ครูสุพรร ครูณัฏฐิ ครูมนตรี
ครูสุภาพ ครูพิชญ
326 224 523 322
437 หองสมุด
โฮมรูม ค21102 แนะแนว อ21202 ส21102 พักเที่ยง ง21102 ส21104 ท21102
ครูสุภาพ ครูนิติญาครูมลฤดี ครูปาริน
ครูสุกัญ ครูอุบลว ครูศศิธร
437 ตึกแสด 221 532
521 535 536

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/7 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ค21102 ง21102 ศ21101 ศ21101 พักเที่ยง อ21102 ว21203 ว21203
ครูสุภาพ ครูสุกัญ ครูพิชญาครูพิชญา
ครูอังกฤ ครูจารุวั ครูจารุวั
436 521 ทัศนศิล ทัศนศิล
226 544 544
โฮมรูม ส21104 ท21102 ค21102 อ21202 พักเที่ยง ท21202 ส21102 ส21202
ครูจิราภา ครูสุกัญ ครูสุภาพ ครูสุพรร
ครูพิชญ ครูพรพจ ครูณัฏฐิ
523 425 436 224
หองสมุด 533 523
โฮมรูม ท21204 อ21102 ส21102 ค21202 พักเที่ยง ว21102 ค21102 ลส./ยุว
ครูเบญจ ครูอังกฤ ครูพรพจ ครูนงนุช
ครูมนตรี ครูสุภาพ
หองสมุด 226 533 411
322 436
โฮมรูม ว21102 ว21102 พ21102 อ21102 พักเที่ยง ง21102 ท21102 ชุมนุม
ครูมนตรี ครูมนตรี ครูจิราพ ครูอังกฤ
ครูสุกัญ ครูสุกัญ
322 322 115 226
521 425
โฮมรูม ส21102 อ21202 ท21102 ส21206 พักเที่ยง ว21202 พ21104 แนะแนว
ครูพรพจ ครูสุพรร ครูสุกัญ ครูธรณิน
ครูศมนกครูอนุศัก ครูประณิ
533 224 425 111
322 เทเบิล 116

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 1/4 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ท21102พ21102ส21104 แนะแนว พักเที่ยง ค21102 ส21102 ว21202
ครูสุกัญ ครูจิราพ ครูจิราภาครูนิติญา
ครูผกาม ครูปาริน ครูพรทิพ
425 116 523 ตึกแสด
421 531 318
โฮมรูม ค21102 ท21204 ว21102 ส21202 พักเที่ยง ท21202พ21104 อ21102
ครูผกาม ครูพิชญ ครูศมนก ครูณัฏฐิ
ครูภูษณิ ครูอนุศัก ครูสุพรร
421 หองสมุด 327 523
528 เทเบิล 224
โฮมรูม ส21102 อ21102 ท21102 ค21102 พักเที่ยง ศ21101 ศ21101 ลส./ยุว
ครูปาริน ครูสุพรร ครูสุกัญ ครูผกาม
ครูพิชญาครูพิชญา
531 224 425 421
ทัศนศิล ทัศนศิล
โฮมรูม อ21202 ค21202 ว21102 ว21102 พักเที่ยง ง21102 ส21206 ชุมนุม
ครูมลฤดี ครูจุรีมา ครูศมนกครูศมนก
ครูจันทรครูธรณิน
221 437 327 327
522 111
โฮมรูม อ21102 ท21102 ง21102 อ21202 พักเที่ยง ว21203 ว21203 ส21102
ครูสุพรร ครูสุกัญ ครูจันทร ครูมลฤดี
ครูเปรมใครูเปรมใ ครูปาริน
224 425 522 221
543 543 531

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/6 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ง21102 ค21102 ว21102 ว21102 พักเที่ยง อ21202 ว21202 ส21102
ครูจันทร ครูสุภาพครูสถิตพครูสถิตพ
ครูมลฤดีครูพรทิพครูธรณิน
522 436 323 323
221 318 527
โฮมรูม อ21102 ส21202 ว21203 ว21203 พักเที่ยง ค21102 ศ21101 ศ21101
ครูอังกฤ ครูณัฏฐิ ครูจารุวั ครูจารุวั
ครูสุภาพครูพิชญาครูพิชญา
224 523 544 544
436 ทัศนศิล ทัศนศิล
โฮมรูม ส21104 อ21202 แนะแนว ง21102 พักเที่ยง ท21102 ส21102 ลส./ยุว
ครูจิราภาครูมลฤดีครูนิติญา ครูจันทร
ครูสุกัญ ครูธรณิน
522 221 ตึกแสด 522
425 527
โฮมรูม พ21104ท21102 อ21102 ส21206 พักเที่ยง ท21202พ21102 ชุมนุม
ครูอนุศัก ครูสุกัญ ครูอังกฤ ครูธรณิน
ครูภูษณิ ครูจิราพ
เทเบิล 425 226 525
528 115
โฮมรูม ส21102 ค21102ท21204 ท21102 พักเที่ยง อ21102 ว21102 ค21202
ครูธรณิน ครูสุภาพ ครูพิชญ ครูสุกัญ
ครูอังกฤ ครูสถิตพ ครูจุรีมา
527 436 หองสมุด 425
225 323 437

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.

3

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.

โฮมรูม ว21202 อ21102 ส21102 ท21102 พักเที่ยง ง21102 ว21102 ท21204
ครูศมนก ครูสุพรร ครูธรณิน ครูหงสฟ
ครูสุกัญ ครูมนตรี ครูพิชญ
322 224 528 423
521 322 หองสมุด
โฮมรูม แนะแนว ท21102พ21102 ค21102 พักเที่ยง อ21202 ง21102 พ21104
ครูนิติญาครูหงสฟ ครูจิราพ ครูสุภาพ
ครูมลฤดี ครูสุกัญ ครูอนุศัก
ตึกแสด 423 115 437
221 521 เทเบิล
โฮมรูม อ21202 ค21102 ส21202 ส21206 พักเที่ยง ว21203 ว21203 ลส./ยุว
ครูมลฤดี ครูสุภาพ ครูณัฏฐิ ครูธรณิน
ครูจารุวั ครูจารุวั
221 437 523 111
545 545
โฮมรูม ค21102 ท21102 ส21102 อ21102 พักเที่ยง ศ21101 ศ21101 ชุมนุม
ครูสุภาพ ครูหงสฟครูธรณิน ครูสุพรร
ครูพิชญาครูพิชญา
436 423 525 224
ทัศนศิล ทัศนศิล
โฮมรูม ค21202 ส21104 ว21102 ว21102 พักเที่ยง ท21202 อ21102 ส21102
ครูนงนุช ครูจิราภาครูมนตรี ครูมนตรี
ครูภูษณิ ครูสุพรร ครูธรณิน
411 525 322 322
528 224 527

ชั้น ม. 1/2 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ค21102 ส21104 ท21102 อ21102 พักเที่ยง อ21202พ21104 ส21102
ครูกฤษฎครูจิราภาครูหงสฟ ครูสุพรร
ครูPeter ครูอนุศักครูพรพจ
431 523 418 224
228 เทเบิล 534
โฮมรูม ศ21101 ศ21101 ว21203 ว21203 พักเที่ยง จ21202 ว21102 ว21102
ครูพิชญาครูพิชญาครูเปรมใครูเปรมใ
ครูชนิกา ครูสถิตพครูสถิตพ
ทัศนศิล ทัศนศิล 543 543
217 311 311
โฮมรูม ค21202 ท21102 อ21102 ค21209 พักเที่ยง ง21102 ค21102 ลส./ยุว
ครูจุรีมา ครูหงสฟ ครูสุพรร ครูสุภาพ
ครูจันทร ครูกฤษฎ
432 423 224 433
522 431
โฮมรูม ง21102 พ21102อ21202 ส21102 พักเที่ยง ส21206 ค21209 ชุมนุม
ครูจันทร ครูจิราพ ครูPeter ครูพรพจ
ครูธรณิน ครูสุภาพ
522 115 228 534
111 432
โฮมรูม จ21202 ว21102 ค21102 ค21209 พักเที่ยง อ21102 ส21102 ท21102
ครูชนิกา ครูสถิตพครูกฤษฎ ครูสุภาพ
ครูสุพรร ครูพรพจครูหงสฟ
217 322 431 432
224 534 418

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 1/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม อ21102 ค21102 ว21102 ค21202 พักเที่ยง อ21202 ท21102 ส21102
ครูอังกฤ ครูศิรินปครูศมนก ครูตนตร
ครูอุบลว ครูสุกัญ ครูปาริน
226 527 327 435
225 425 532
โฮมรูม ง21102 ส21102 ศ21101 ศ21101 พักเที่ยง อ21102 ว21202 ส21206
ครูจันทร ครูปาริน ครูเบญจ ครูเบญจ
ครูอังกฤ ครูพรทิพครูธรณิน
522 532 ทัศนศิล ทัศนศิล
227 318 111
โฮมรูม ท21102 ท21204 อ21202 ส21202 พักเที่ยง ค21102ท21202 ลส./ยุว
ครูสุกัญ ครูเบญจ ครูอุบลว ครูณัฏฐิ
ครูศิรินป ครูพิชญ
425 หองสมุด 225 523
527 หองสมุด
โฮมรูม แนะแนว ส21102 ส21104 ง21102 พักเที่ยง อ21102พ21104 ชุมนุม
ครูประณิ ครูปาริน ครูจิราภาครูจันทร
ครูอังกฤ ครูอนุศัก
ทัศนศิล 532 521 522
226 เทเบิล
โฮมรูม ว21102 ว21102 ค21102พ21102 พักเที่ยง ว21203 ว21203 ท21102
ครูศมนกครูศมนกครูศิรินป ครูจิราพ
ครูจารุวั ครูจารุวั ครูสุกัญ
327 327 527 115
544 544 425

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 1/9 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ส21202 ท21202 แนะแนว ค21102 พักเที่ยง ว21102 ท21204 อ21102
ครูณัฏฐิ ครูพิชญ ครูนิติญา ครูสุภาพ
ครูมนตรี ครูเบญจ ครูอังกฤ
523 หองสมุด ตึกแสด 436
322 หองสมุด 222
โฮมรูม ว21202 พ21102อ21102 ส21102 พักเที่ยง ส21206 ท21102 ง21102
ครูศมนก ครูจิราพ ครูอังกฤ ครูปาริน
ครูธรณิน ครูสุกัญ ครูสุกัญ
322 115 222 531
111 425 521
โฮมรูม ว21102 ว21102 ส21104 ท21102 พักเที่ยง ค21102 อ21202 ลส./ยุว
ครูมนตรี ครูมนตรีครูจิราภา ครูสุกัญ
ครูสุภาพ ครูอุบลว
322 322 521 425
436 225
โฮมรูม ท21102 อ21202 ว21203 ว21203 พักเที่ยง ค21202 ส21102 ชุมนุม
ครูสุกัญ ครูอุบลวครูเปรมใครูเปรมใ
ครูกฤษฎ ครูปาริน
425 225 543 543
432 531
โฮมรูม อ21102 ง21102 ศ21101 ศ21101 พักเที่ยง พ21104ส21102 ค21102
ครูอังกฤ ครูสุกัญ ครูเบญจ ครูเบญจ
ครูอนุศัก ครูปาริน ครูสุภาพ
223 521 ทัศนศิล ทัศนศิล
เทเบิล 531 436

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 1/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว21102 ว21102 ว21204 ว21204 พักเที่ยง ค21102 ส21104 อ21102
ครูสิริญ ครูสิริญ ครูวิเศษ ครูวิเศษ
ครูกฤษฎ ครูอุบลว ครูสุพรร
311 311 545 545
431 535 224
โฮมรูม ท21102 ค21202 อ21102 ส21102 พักเที่ยง *21206 *21206 *21206
ครูหงสฟครูนิตินัน ครูสุพรร ครูพรพจ
ครูศมนกครูศมนกครูศมนก
418 436 224 536
323 323 323
โฮมรูม *21206 จ21204พ21102ท21102 พักเที่ยง อ21204 ง21102 ลส./ยุว
ครูศมนก ครูชนิกา ครูจิราพ ครูหงสฟ
ครูPeter ครูสุกัญ
323 217 115 423
228 521
โฮมรูม อ21102 ง21102 ส21102 ค21102 พักเที่ยง พ21104 ว21102 ชุมนุม
ครูสุพรร ครูสุกัญ ครูพรพจครูกฤษฎ
ครูอนุศัก ครูสิริญ
224 521 534 431
เทเบิล 311
โฮมรูม อ21204 ท21102 ส21102 ค21102 พักเที่ยง ส21206 ศ21101 ศ21101
ครูPeter ครูหงสฟครูพรพจครูกฤษฎ
ครูธรณิน ครูเบญจ ครูเบญจ
228 418 524 431
111 ทัศนศิล ทัศนศิล

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 2/2 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 2/4 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ส22102 แนะแนว อ22102 ส22104 พักเที่ยง ง22102 ง22102 ค22102
ครูอุบลวครูจิรารัตครูชุลีวรร ครูจุฬาลั
ครูเกียรติครูเกียรติ ครูเกษร
535 534 222 533
0201 0201 533
โฮมรูม อ22202 พ22102ศ22103 I22202 พักเที่ยง อ22102 ส22205 ท22102
ครูวัชราภครูวีรวัฒ ครูประณิ ครูปยวร
ครูชุลีวรรครูนกแก ครูประค
226 110 ดนตรี1 538
222 110 537
โฮมรูม ค22102 ศ22103 ว22203 ว22203 พักเที่ยง ว22102 ส22102 ลส./ยุว
ครูเกษร ครูประณิ ครูวิเศษ ครูวิเศษ
ครูจินตน ครูอุบลว
528 ดนตรี3 545 545
327 535
โฮมรูม ท22102 ค22202พ22104 ค22102 พักเที่ยง I22202 อ22202 ชุมนุม
ครูประค ครูผกาม ครูวีรวัฒ ครูเกษร
ครูปยวร ครูวัชราภ
537 421 แบดมิน 528
538 226
โฮมรูม ว22202 ส22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง ท22102ท22202 อ22102
ครูสมนึก ครูอุบลว ครูจินตน ครูจินตน
ครูประค ครูประณิครูชุลีวรร
317 535 327 327
537 ดนตรี2 222

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 2/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ค22202 อ22202 ว22202 ท22102 พักเที่ยง พ22104ส22102 จ22202
ครูจุรีมา ครูPeter ครูสิริญ ครูประค
ครูวีรวัฒ ครูนกแก ครูชนิกา
435 228 313 418
แบดมิน 537 217
โฮมรูม ค22102 อ22102 ง22102 ง22102 พักเที่ยง ศ22103 ว22203 ว22203 แนะแนว
ครูเกษร ครูกัณฑิ ครูเกียรติครูเกียรติ
ครูประณิ ครูวิเศษ ครูวิเศษ ครูชนิกา
431 211 0201 0201
ตึกแสด 545 545 217
โฮมรูม ส22102 ส22205 ท22102 ค22102 พักเที่ยง ว22102 อ22102 ลส./ยุว
ครูนกแก ครูอุบลว ครูประค ครูเกษร
ครูปวิตา ครูกัณฑิ
537 525 537 431
328 211
โฮมรูม I22202 I22202 ค22102 จ22202 พักเที่ยง อ22202 ส22104 ชุมนุม
ครูวัชรา ครูวัชรา ครูเกษร ครูชนิกา
ครูPeter ครูจุฬาลั
STEM STEM 431 217
227 536
โฮมรูม อ22102 ศ22103 ว22102 ว22102 พักเที่ยง พ22102ท22102 ส22102
ครูกัณฑิ ครูประณิ ครูปวิตา ครูปวิตา
ครูจิราพ ครูประค ครูนกแก
211 ดนตรี3 328 328
115 418 537

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 2/3 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ว22203 ว22203 ศ22103 ส22102 พักเที่ยง ท22102 ค22102 ว22102
ครูวิเศษ ครูวิเศษ ครูประณิครูจิราภา
ครูประค ครูจุรีมา ครูจินตน
545 545 ดนตรี1 523
537 436 327
โฮมรูม ว22102 ว22102 อ22202 พ22104 พักเที่ยง ส22104 ส22102 ศ22103
ครูจินตน ครูจินตน ครูญาณิ ครูวีรวัฒ
ครูพรพจครูจิราภาครูประณิ
327 327 215 แบดมิน
533 523 527
โฮมรูม อ22102 ค22102 ว22202 ท22102 พักเที่ยง ง22102 ง22102 ลส./ยุว
ครูกัณฑิ ครูจุรีมา ครูพักตร ครูประค
ครูเกียรติครูเกียรติ
211 436 316 537
0201 0201
โฮมรูม พ22102 อ22102 ส22205 ค22202 พักเที่ยง I22202 I22202 ชุมนุม
ครูปรมะ ครูกัณฑิ ครูนกแก ครูผกาม
ครูจารุวั ครูจารุวั
115 211 110 421
546 546
โฮมรูม ค22102 ท22102 ส22102 อ22202 พักเที่ยง ท22202 อ22102 แนะแนว
ครูจุรีมา ครูประค ครูจิราภา ครูญาณิ
ครูประณิ ครูกัณฑิ ครูณิพิส
435 537 523 215
525 211 115

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.

4

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.

โฮมรูม ส22102 พ22102ค22102 จ22202 พักเที่ยง ว22102 อ22202 ศ22103
ครูนกแก ครูปรมะ ครูผกาม ครูชนิกา
ครูปยวร ครูPeter ครูประณิ
537 115 431 217
328 228 525
โฮมรูม อ22102 ท22102 ส22102 จ22202 พักเที่ยง ค22102 ง22102 ง22102
ครูชุลีวรร ครูประค ครูนกแก ครูชนิกา
ครูผกาม ครูเกียรติครูเกียรติ
222 418 537 217
431 0201 0201
โฮมรูม ส22205 ท22102 ศ22103 ว22202 พักเที่ยง ค22202 ส22102 ลส./ยุว
ครูอุบลว ครูประค ครูประณิ ครูปวิตา
ครูเกษร ครูนกแก
525 418 ดนตรี3 323
528 537
โฮมรูม ว22102 ว22102 I22202 I22202 พักเที่ยง อ22102พ22104 ชุมนุม
ครูปยวร ครูปยวร ครูวัชรา ครูวัชรา
ครูชุลีวรรครูวีรวัฒ
328 328 STEM STEM
222 แบดมิน
โฮมรูม อ22102 ค22102 อ22202 ท22102 พักเที่ยง ว22203 ว22203 ส22104 แนะแนว
ครูชุลีวรร ครูผกาม ครูPeter ครูประค
ครูวิเศษ ครูวิเศษ ครูจุฬาลั ครูจุฬาลั
222 421 228 537
542 542 533 533

3

โฮมรูม ท21102 ค21102 อ21102 ง21102 พักเที่ยง ท21204 อ21202 ว21202
ครูหงสฟ ครูเณศร ครูอังกฤ ครูจันทร
ครูเบญจ ครูอุบลว ครูศมนก
423 531 226 522
หองสมุด 225 322
โฮมรูม อ21202 ส21104 ท21202พ21104 พักเที่ยง ส21102 แนะแนว ท21102
ครูอุบลว ครูจิราภา ครูพิชญ ครูอนุศัก
ครูปาริน ครูนิติญาครูหงสฟ
225 522 หองสมุด เทเบิล
531 ตึกแสด 423
โฮมรูม ศ21101 ศ21101 ว21102 ว21102 พักเที่ยง ส21102 อ21102 ลส./ยุว
ครูเบญจ ครูเบญจ ครูมนตรี ครูมนตรี
ครูปาริน ครูอังกฤ
ทัศนศิล ทัศนศิล 322 322
531 226
โฮมรูม ท21102 ส21206 ว21203 ว21203 พักเที่ยง ค21102 ว21102 ชุมนุม
ครูหงสฟครูธรณิน ครูจารุวั ครูจารุวั
ครูเณศร ครูมนตรี
423 525 544 544
531 322
โฮมรูม พ21102 ง21102 ค21102 ค21202 พักเที่ยง ส21102 ส21202 อ21102
ครูจิราพ ครูจันทร ครูเณศร ครูจินตจุ
ครูปาริน ครูณัฏฐิ ครูอังกฤ
115 522 531 435
527 523 226

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.

ชั้น ม. 1/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 2/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม พ22102 อ22202 ท22102 ส22104 พักเที่ยง อ22102 ศ22103 ส22102
ครูวีรวัฒครูวัชราภครูประค ครูพรพจ
ครูกัณฑิ ครูประณิ ครูนกแก
112 226 537 537
211 ดนตรี3 536
โฮมรูม ท22202 ส22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง ท22102 ค22102 แนะแนว
ครูประณิ ครูนกแก ครูปวิตา ครูปวิตา
ครูประค ครูผกาม ครูณิพิส
ดนตรี1 536 324 324
537 421 533
โฮมรูม ค22102 ส22205 ง22102 ง22102 พักเที่ยง อ22202 ว22102 ลส./ยุว
ครูผกาม ครูนกแกครูเกียรติครูเกียรติ
ครูวัชราภครูปวิตา
421 110 0201 0201
226 324
โฮมรูม ว22203 ว22203 อ22102 ศ22103 พักเที่ยง พ22104ท22102 ชุมนุม
ครูวิเศษ ครูวิเศษ ครูกัณฑิ ครูประณิ
ครูวีรวัฒ ครูประค
545 545 211 ตึกแสด
แบดมิน 537
โฮมรูม ว22202 อ22102 ค22102 ค22202 พักเที่ยง ส22102 I22202 I22202
ครูพักตร ครูกัณฑิ ครูผกาม ครูจุรีมา
ครูนกแก ครูรติรส ครูรติรส
316 211 421 436
536 225 225

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 2/6 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ค22102 อ22102 ส22205 อ22202 พักเที่ยง ศ22103 ว22202 ท22102
ครูเกษร ครูอุบลว ครูอุบลวครูวัชราภ
ครูประณิ ครูปยวร ครูหงสฟ
528 225 110 226
ดนตรี1 324 423
โฮมรูม ส22102 ท22202 ว22203 ว22203 พักเที่ยง อ22102 ท22102 ค22202
ครูอุบลว ครูประณิ ครูวิเศษ ครูวิเศษ
ครูอุบลว ครูหงสฟ ครูจุรีมา
535 ดนตรี1 542 542
215 423 436
โฮมรูม ศ22103พ22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง ส22102 I22202 ลส./ยุว
ครูประณิ ครูวีรวัฒ ครูจินตน ครูจินตน
ครูอุบลว ครูปยวร
ดนตรี3 112 327 327
535 538
โฮมรูม อ22202 ว22102 ง22102 ง22102 พักเที่ยง ส22104 ค22102 ชุมนุม
ครูวัชราภครูจินตนครูเกียรติครูเกียรติ
ครูจุฬาลั ครูเกษร
226 327 0201 0201
536 528
โฮมรูม อ22102 I22202 ท22102 ค22102 พักเที่ยง พ22104แนะแนว ส22102
ครูอุบลว ครูปยวร ครูหงสฟ ครูเกษร
ครูวีรวัฒ ครูณิพิส ครูอุบลว
225 538 423 528
แบดมิน ตึกแสด 535

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม อ22202 ส22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง อ22102 ค22102 ศ22103
ครูวิไลภ ครูอุบลว ครูปยวร ครูปยวร
ครูชุลีวรร ครูเกษร ครูณิพิส
213 535 324 324
222 528 537
โฮมรูม ส22104 อ22202 ท22102 ค22102 พักเที่ยง ส22102 ศ22103 อ22102
ครูพรพจ ครูวิไลภ ครูสุนิสา ครูเกษร
ครูอุบลว ครูณิพิส ครูชุลีวรร
536 213 423 528
538 ดนตรี3 222
โฮมรูม ว22102 พ22102ท22102 ค22202 พักเที่ยง แนะแนว ว22202 ลส./ยุว
ครูปยวร ครูปรมะ ครูสุนิสา ครูจุรีมา
ครูณิพิส ครูจินตน
324 115 423 434
537 327
โฮมรูม ว22203 ว22203 อ22102 ส22102 พักเที่ยง ส22205 ท22102 ชุมนุม
ครูสาคร ครูสาคร ครูชุลีวรร ครูอุบลว
ครูอุบลว ครูสุนิสา
544 544 222 536
110 423
โฮมรูม ง22102 ง22102 ค22102พ22104 พักเที่ยง ท22202 I22202 I22202
ครูมีรัตน ครูมีรัตน ครูเกษร ครูวีรวัฒ
ครูวราวุ ครูสุนิสา ครูสุนิสา
0201 0201 528 แบดมิน
424 423 423

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 2/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ท23102 อ23102 ส23102 ค23102 พักเที่ยง พ23102ส23104 ศ23102
ครูปราณีครูEmmaครูแคธริ ครูอธิวัต
ครูเกษิณี ครูสุพัตร ครูวีรชัย
418 227 535 431
113 524 ดนตรี1
โฮมรูม ว23102 ว23102 แนะแนว ท23102 พักเที่ยง อ23202 ส23102 จ23202
ครูธนาภ ครูธนาภ ครูสุพัตร ครูปราณี
ครูEmmaครูแคธริ ครูนภารั
321 321 แนะแนว 426
228 535 217
โฮมรูม ค23102 อ23102 ง23202 ง23202 พักเที่ยง ว23202 จ23202 ลส./ยุว
ครูอธิวัต ครูอุบลว ครูปุญญ ครูปุญญ
ครูศมนก ครูนภารั
431 215 543 543
326 217
โฮมรูม ท23202 ท23102 ส23205 อ23102 พักเที่ยง ค23102พ23210 ชุมนุม
ครูทิวารั ครูปราณี ครูปาริน ครูอุบลว
ครูอธิวัต ครูยรรยง
422 418 528 227
431 บาสเกต
โฮมรูม ค23202 อ23202 ส23102 ศ23102 พักเที่ยง ว23102 ง23102 ง23102
ครูนิตินันครูEmmaครูแคธริ ครูวีรชัย
ครูธนาภ ครูวุฒินั ครูวุฒินั
436 228 535 ดนตรี1
321 กษ-4 กษ-4

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 2/9 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ว22102 ว22102 ค22102 แนะแนว พักเที่ยง ท22102 อ22102 พ22104
ครูจินตน ครูจินตน ครูจุรีมา ครูณิพิส
ครูสุนิสา ครูกัณฑิ ครูวีรวัฒ
327 327 435 ดนตรี1
423 211 แบดมิน
โฮมรูม ส22102 พ22102ค22102 อ22102 พักเที่ยง ว22202 I22202 I22202
ครูนกแก ครูปรมะ ครูจุรีมา ครูกัณฑิ
ครูพิฑูรย ครูปาริน ครูปาริน
537 114 433 211
315 112 112
โฮมรูม อ22202 ส22104 ส22205 ท22202 พักเที่ยง ส22102 ศ22103 ลส./ยุว
ครูญาณิ ครูพรพจครูนกแก ครูวราวุ
ครูนกแก ครูณิพิส
215 537 110 424
525 ตึกแสด
โฮมรูม ว22102 อ22202 ศ22103 ส22102 พักเที่ยง ท22102 ค22202 ชุมนุม
ครูจินตน ครูญาณิ ครูณิพิส ครูนกแก
ครูสุนิสา ครูผกาม
327 215 ตึกแสด 537
423 421
โฮมรูม ท22102 ค22102 ว22203 ว22203 พักเที่ยง อ22102 ง22102 ง22102
ครูสุนิสา ครูจุรีมา ครูสาคร ครูสาคร
ครูกัณฑิ ครูมีรัตน ครูมีรัตน
423 434 544 544
211 0201 0201

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 2/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม อ22102 ท22102พ22102 *22206 พักเที่ยง ส22205 ว22204 ว22204
ครูชุลีวรร ครูประค ครูจิราพ ครูรัติกา
ครูอุบลว ครูอิสรา ครูอิสรา
222 537 114 314
524 542 542
โฮมรูม อ22204 ค22102ท22102 ส22104 พักเที่ยง ศ22103พ22104 ส22102
ครูPeter ครูเกษร ครูประค ครูจุฬาลั
ครูณิพิส ครูวีรวัฒ ครูนกแก
228 431 418 537
ทัศนศิล แบดมิน 536
โฮมรูม ศ22103 *22206 ค22202 ว22202 พักเที่ยง ท22102 อ22102 ลส./ยุว
ครูณิพิส ครูรัติกา ครูเณศร ครูสิริญ
ครูประคครูชุลีวรร
ตึกแสด 327 531 313
418 222
โฮมรูม อ22102 ค22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง I22202 I22202 ชุมนุม
ครูชุลีวรร ครูเกษร ครูปวิตา ครูปวิตา
ครูสรัญ ครูสรัญ
222 431 328 328
318 318
โฮมรูม ค22102 ส22102 ง22102 ง22102 พักเที่ยง ว22102 ส22102 อ22204
ครูเกษร ครูนกแกครูเกียรติครูเกียรติ
ครูปวิตา ครูนกแก ครูPeter
431 536 0201 0201
328 536 228

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.

3

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.

โฮมรูม ง22102 ง22102 อ22202 ว22202 พักเที่ยง ศ22103 อ22102 ส22102
ครูมีรัตน ครูมีรัตน ครูวิไลภ ครูจินตน
ครูณิพิส ครูอังกฤ ครูจิราภา
0201 0201 213 327
ตึกแสด 222 523
โฮมรูม ว22102 ค22102 ส22102 แนะแนว พักเที่ยง ค22202 I22202 I22202
ครูปยวร ครูผกาม ครูจิราภา ครูณิพิส
ครูจุรีมา ครูจิราพ ครูจิราพ
324 421 523 ตึกแสด
437 115 115
โฮมรูม ท22102 ค22102 อ22102 ส22104 พักเที่ยง ว22203 ว22203 ลส./ยุว
ครูสุนิสา ครูผกาม ครูอังกฤ ครูพรพจ
ครูสาคร ครูสาคร
423 421 222 109
544 544
โฮมรูม อ22202 ส22102 ท22102พ22104 พักเที่ยง ศ22103 ส22205 ชุมนุม
ครูวิไลภ ครูจิราภาครูสุนิสา ครูวีรวัฒ
ครูณิพิส ครูนกแก
213 523 423 แบดมิน
ดนตรี1 110
โฮมรูม พ22102 อ22102 ว22102 ว22102 พักเที่ยง ท22102 ค22102 ท22202
ครูปรมะ ครูอังกฤ ครูปยวร ครูปยวร
ครูสุนิสา ครูผกาม ครูวราวุ
114 222 324 324
423 421 424

ชั้น ม. 2/7 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ศ22103 ว22202 ส22205 ค22102 พักเที่ยง พ22102ท22102 ส22102
ครูณิพิส ครูปวิตา ครูนกแก ครูจุรีมา
ครูปรมะ ครูสุนิสา ครูอุบลว
ตึกแสด 323 109 437
115 423 535
โฮมรูม ท22102 แนะแนว ส22102 ค22202 พักเที่ยง อ22202 ว22203 ว22203
ครูสุนิสา ครูณิพิส ครูอุบลว ครูผกาม
ครูวัชราภ ครูสาคร ครูสาคร
423 ดนตรี3 535 421
226 544 544
โฮมรูม I22202 I22202 ว22102 ว22102 พักเที่ยง อ22102 ค22102 ลส./ยุว
ครูจารุวั ครูจารุวั ครูปยวร ครูปยวร
ครูกัณฑิ ครูจุรีมา
546 546 324 324
211 437
โฮมรูม ค22102 ส22104 ส22102 อ22102 พักเที่ยง ง22102 ง22102 ชุมนุม
ครูจุรีมา ครูพรพจ ครูอุบลว ครูกัณฑิ
ครูมีรัตนครูมีรัตน
437 537 535 211
0201 0201
โฮมรูม ศ22103 ท22102ท22202 อ22102 พักเที่ยง ว22102 อ22202 พ22104
ครูณิพิส ครูสุนิสา ครูประณิ ครูกัณฑิ
ครูปยวร ครูวัชราภครูวีรวัฒ
ตึกแสด 423 ดนตรี3 211
324 226 แบดมิน

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 3/2 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม อ23102 ค23102 ว23102 ว23102 พักเที่ยง ท23102 จ23202 แนะแนว
ครูมัลลิกครูนิตินันครูพิชิตชั ครูพิชิตชั
ครูศรีสุว ครูนภารั ครูสุพัตร
214 431 321 321
418 217 แนะแนว
โฮมรูม ส23104 อ23202 ท23202 ส23102 พักเที่ยง ศ23102 ง23102 ง23102
ครูสุพัตรครูEmma ครูทิวารั ครูแคธริ
ครูวีรชัย ครูวุฒินั ครูวุฒินั
524 228 422 535
ดนตรี1 กษ-4 กษ-4
โฮมรูม ท23102 ค23202 จ23202 ว23202 พักเที่ยง ค23102 อ23102 ลส./ยุว
ครูศรีสุว ครูศิรินป ครูนภารั ครูศมนก
ครูนิตินันครูมัลลิก
418 527 217 316
431 214
โฮมรูม ค23102 ท23102พ23102พ23210 พักเที่ยง อ23202 ส23102 ชุมนุม
ครูนิตินัน ครูศรีสุว ครูเกษิณีครูยรรยง
ครูEmmaครูแคธริ
431 427 113 บาสเกต
228 535
โฮมรูม ส23102 ส23205 ง23202 ง23202 พักเที่ยง อ23102 ว23102 ศ23102
ครูแคธริ ครูปาริน ครูปุญญ ครูปุญญ
ครูEmmaครูพิชิตชั ครูวีรชัย
535 528 543 543
227 321 ดนตรี1

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/3 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม พ23102 ศ23102 อ23102 ท23102 พักเที่ยง ส23102 ง23202 ง23202
ครูเกษิณี ครูวีรชัย ครูอุบลว ครูปราณี
ครูแคธริ ครูปุญญ ครูปุญญ
113 ดนตรี1 214 426
535 543 543
โฮมรูม ง23102 ง23102 ค23102 อ23102 พักเที่ยง ว23102 พ23210ท23202
ครูวุฒินั ครูวุฒินั ครูอธิวัต ครูอุบลว
ครูธนาภ ครูปรมะ ครูนิกร
กษ-4 กษ-4 432 214
324 บาสเกต 422
โฮมรูม อ23202 ค23102 ส23102 ท23102 พักเที่ยง ส23104 ส23205 ลส./ยุว
ครูชนัญชิ ครูอธิวัต ครูแคธริ ครูปราณี
ครูสุพัตร ครูภูษณิ
216 431 535 426
524 528
โฮมรูม ว23102 ว23102 ง23224 ง23224 พักเที่ยง ค23202 ว23202 ชุมนุม
ครูธนาภ ครูธนาภ ครูยุวดี ครูยุวดี
ครูศิรินปครูสถิตพ
324 324 0301 0301
527 313
โฮมรูม ศ23102 อ23202 แนะแนว ส23102 พักเที่ยง อ23102 ค23102 ท23102
ครูวีรชัย ครูชนัญชิครูสุพัตร ครูแคธริ
ครูอุบลว ครูอธิวัต ครูปราณี
ดนตรี1 216 แนะแนว 535
214 431 426

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม แนะแนว อ23202 ค23202 ส23102 พักเที่ยง ท23102 ศ23102 ส23205
ครูสุพัตร ครูชนัญชิครูศิรินป ครูแคธริ
ครูปราณี ครูวีรชัย ครูภูษณิ
แนะแนว 216 527 535
426 ดนตรี1 528
โฮมรูม ส23104 อ23102 อ23202 ค23102 พักเที่ยง พ23210ท23102 ศ23102
ครูแคธริ ครูอุบลวครูชนัญชิครูนิตินัน
ครูปรมะ ครูปราณี ครูวีรชัย
525 222 216 436
บาสเกต 426 ดนตรี1
โฮมรูม ส23102 ว23102 ค23102พ23102 พักเที่ยง ง23102 ง23102 ลส./ยุว
ครูแคธริ ครูธนาภครูนิตินัน ครูปรมะ
ครูภัทรพครูภัทรพ
535 324 436 114
กษ-1 กษ-1
โฮมรูม อ23102 ค23102ท23102 ส23102 พักเที่ยง ง23202 ง23202 ชุมนุม
ครูอุบลวครูนิตินันครูปราณี ครูแคธริ
ครูเปรมใครูเปรมใ
225 436 426 535
543 543
โฮมรูม ว23102 ว23102 ท23202 อ23102 พักเที่ยง ว23202 ง23221 ง23221
ครูธนาภ ครูธนาภ ครูนิกร ครูอุบลว
ครูสถิตพครูเอื้องบุครูเอื้องบุ
324 324 422 216
323 0303 0303

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/7 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/9 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว23102 ว23102 ท23102 อ23102 พักเที่ยง ง23221 ง23221 ว23202
ครูธนาภ ครูธนาภ ครูปราณี ครูมัลลิก
ครูจันทร ครูจันทร ครูสถิตพ
324 324 426 214
0302 0302 324
โฮมรูม ส23205 อ23202 ง23102 ง23102 พักเที่ยง ง23202 ง23202 ส23102
ครูภูษณิ ครูชนัญชิครูประห ครูประห
ครูเปรมใครูเปรมใครูสุพัตร
528 216 กษ-2 กษ-2
543 543 524
โฮมรูม ส23102 ท23102 ศ23102 แนะแนว พักเที่ยง ค23102 ส23104 ลส./ยุว
ครูสุพัตร ครูปราณี ครูวีรชัย ครูสุพัตร
ครูอธิวัต ครูสุพัตร
524 426 ดนตรี1 แนะแนว
432 524
โฮมรูม อ23102 ค23202พ23210 ค23102 พักเที่ยง ท23202 ว23102 ชุมนุม
ครูมัลลิก ครูศิรินป ครูปรมะ ครูอธิวัต
ครูศรีสุว ครูธนาภ
214 527 บาสเกต 432
427 324
โฮมรูม อ23202 ศ23102 ค23102 ส23102 พักเที่ยง พ23102ท23102 อ23102
ครูชนัญชิ ครูวีรชัย ครูอธิวัต ครูสุพัตร
ครูปรมะ ครูปราณี ครูมัลลิก
216 ดนตรี1 432 524
112 426 214

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 3/6 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ส23102 ว23202 ค23102 ท23102 พักเที่ยง ว23102 แนะแนว อ23102
ครูสุพัตร ครูศมนกครูนิตินัน ครูศรีสุว
ครูพิชิตชัครูสุพัตร ครูมัลลิก
524 326 436 427
323 แนะแนว 214
โฮมรูม ง23202 ง23202 อ23102 ศ23102 พักเที่ยง ง23224 ง23224 พ23210
ครูปุญญ ครูปุญญ ครูมัลลิก ครูวีรชัย
ครูยุวดี ครูยุวดี ครูปรมะ
543 543 214 ดนตรี1
0301 0301 บาสเกต
โฮมรูม ค23102 อ23202 ส23104 ส23205 พักเที่ยง พ23102ท23102 ลส./ยุว
ครูนิตินันครูชนัญชิครูธรณิน ครูภูษณิ
ครูเกษิณี ครูศรีสุว
436 216 111 528
113 427
โฮมรูม ค23202 ท23202 ว23102 ว23102 พักเที่ยง อ23202 ส23102 ชุมนุม
ครูศิรินป ครูนิกร ครูพิชิตชั ครูพิชิตชั
ครูชนัญชิครูสุพัตร
527 422 323 323
216 524
โฮมรูม ท23102 ส23102 ค23102 อ23102 พักเที่ยง ศ23102 ง23102 ง23102
ครูศรีสุว ครูสุพัตรครูนิตินัน ครูมัลลิก
ครูวีรชัย ครูภัทรพครูภัทรพ
427 524 436 214
ดนตรี1 กษ-1 กษ-1

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 3/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ง23202 ง23202 พ23210 อ23202 พักเที่ยง ค23102ท23102 ส23102
ครูเปรมใครูเปรมใครูปรมะ ครูชนัญชิ
ครูนิตินัน ครูศรีสุว ครูสุพัตร
543 543 บาสเกต 216
436 427 524
โฮมรูม ค23102 ส23205 ง23221 ง23221 พักเที่ยง ท23102 ค23202 อ23102
ครูนิตินัน ครูภูษณิ ครูเอื้องบุครูเอื้องบุ
ครูศรีสุว ครูศิรินป ครูมัลลิก
436 528 0303 0303
427 527 214
โฮมรูม อ23102 ท23202 ง23102 ง23102 พักเที่ยง ว23102 ศ23102 ลส./ยุว
ครูมัลลิก ครูศรีสุว ครูประห ครูประห
ครูพิชิตชั ครูวีรชัย
214 427 กษ-2 กษ-2
323 ดนตรี1
โฮมรูม พ23102 ส23102 ค23102 อ23102 พักเที่ยง ว23102 ว23102 ชุมนุม
ครูรวิภา ครูสุพัตรครูนิตินัน ครูมัลลิก
ครูพิชิตชัครูพิชิตชั
113 536 436 214
323 323
โฮมรูม ว23202 ส23104 ส23102 แนะแนว พักเที่ยง อ23202 ศ23102 ท23102
ครูสถิตพครูธรณินครูสุพัตร ครูสุพัตร
ครูชนัญชิ ครูวีรชัย ครูศรีสุว
322 111 532 แนะแนว
216 ดนตรี1 427

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.

3

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.

โฮมรูม อ23102 ส23104 ง23202 ง23202 พักเที่ยง ว23102 ค23102 อ23202
ครูอุบลว ครูแคธริ ครูปุญญ ครูปุญญ
ครูธนาภ ครูอธิวัต ครูชนัญชิ
216 524 543 543
324 431 216
โฮมรูม ค23202 ค23102 ง23102 ง23102 พักเที่ยง ส23102 ศ23102 ท23102
ครูศิรินป ครูอธิวัต ครูภัทรพครูภัทรพ
ครูแคธริ ครูวีรชัย ครูปราณี
527 434 กษ-1 กษ-1
535 ดนตรี1 426
โฮมรูม ศ23102 แนะแนว อ23202 ส23102 พักเที่ยง อ23102 ว23202 ลส./ยุว
ครูวีรชัย ครูสุพัตรครูชนัญชิ ครูแคธริ
ครูอุบลวครูสถิตพ
ดนตรี1 แนะแนว 216 524
216 323
โฮมรูม ท23102 ส23102 ว23102 ว23102 พักเที่ยง ง23221 ง23221 ชุมนุม
ครูปราณี ครูแคธริ ครูธนาภ ครูธนาภ
ครูจันทร ครูจันทร
426 535 324 324
0302 0302
โฮมรูม ท23202 ค23102พ23102พ23210 พักเที่ยง ท23102 อ23102 ส23205
ครูนิกร ครูอธิวัต ครูรวิภา ครูปรมะ
ครูปราณี ครูอุบลว ครูภูษณิ
422 431 115 บาสเกต
426 216 528

ชั้น ม. 3/4 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ท23102 อ23102 ส23102 พ23210 พักเที่ยง ง23102 ง23102 ค23102
ครูศรีสุว ครูมัลลิกครูสุพัตร ครูปรมะ
ครูภัทรพครูภัทรพ ครูอธิวัต
427 214 524 บาสเกต
กษ-1 กษ-1 431
โฮมรูม ว23102 ว23102 พ23102ท23102 พักเที่ยง อ23102 ง23221 ง23221
ครูพิชิตชั ครูพิชิตชั ครูปรมะ ครูศรีสุว
ครูมัลลิก ครูจันทร ครูจันทร
323 323 112 427
214 0302 0302
โฮมรูม ท23202 ส23102 ว23202 ค23102 พักเที่ยง ศ23102 อ23202 ลส./ยุว
ครูนิกร ครูสุพัตรครูศมนก ครูอธิวัต
ครูวีรชัย ครูชนัญชิ
422 524 323 432
ดนตรี1 216
โฮมรูม ง23202 ง23202 อ23202 ศ23102 พักเที่ยง ส23104 แนะแนว ชุมนุม
ครูปุญญ ครูปุญญ ครูชนัญชิ ครูวีรชัย
ครูแคธริ ครูสุพัตร
543 543 216 ดนตรี1
535 แนะแนว
โฮมรูม ส23205 ว23102 อ23102 ค23202 พักเที่ยง ท23102 ส23102 ค23102
ครูภูษณิ ครูพิชิตชั ครูมัลลิก ครูศิรินป
ครูศรีสุว ครูสุพัตร ครูอธิวัต
528 323 214 527
427 524 431

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.

2

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

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.

1

1

ชั้น ม. 3/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ค23102 ท23202 ว23102 ว23102 พักเที่ยง ง23221 ง23221 ศ23102
ครูอธิวัต ครูศรีสุว ครูธนาภ ครูธนาภ
ครูเอื้องบุครูเอื้องบุ ครูเทวสิ
432 427 322 322
0303 0303 ดนตรี2
โฮมรูม อ23202 อ23102 ว23202 พ23210 พักเที่ยง ค23202 ส23102 ท23102
ครูชนัญชิครูมัลลิกครูสถิตพ ครูปรมะ
ครูศิรินปครูสุพัตร ครูศรีสุว
216 214 323 บาสเกต
527 524 427
โฮมรูม ส23104 อ23102 ส23102 ท23102 พักเที่ยง ว23102 ค23102 ลส./ยุว
ครูธรณิน ครูมัลลิกครูสุพัตร ครูศรีสุว
ครูธนาภ ครูอธิวัต
111 214 524 427
324 432
โฮมรูม ท23102 ส23205 ค23102 แนะแนว พักเที่ยง อ23102 ศ23102 ชุมนุม
ครูศรีสุว ครูภูษณิ ครูอธิวัต ครูสุพัตร
ครูมัลลิก ครูเทวสิ
427 528 432 แนะแนว
214 ดนตรี2
โฮมรูม ง23202 ง23202 ง23102 ง23102 พักเที่ยง ส23102พ23102 อ23202
ครูปุญญ ครูปุญญ ครูประห ครูประห
ครูสุพัตร ครูปรมะ ครูชนัญชิ
543 543 กษ-2 กษ-2
524 114 216

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 3/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ส23102 จ23203 ศ23102 อ23202 พักเที่ยง ค23202 ค23102 ว23102
ครูแคธริ ครูนภารั ครูเทวสิ ครูEmma
ครูศิรินปครูนิตินันครูพิชิตชั
527 217 ดนตรี2 228
527 438 321
โฮมรูม ศ23102พ23102ค23102 *23206 พักเที่ยง ท23102 อ23202 ส23102 แนะแนว
ครูเทวสิ ครูเกษิณครู
ี นิตินันครูสถิตพ
ครูปราณีครูEmma ครูแคธริ ครูสุพัตร
ดนตรี2 111 431 323
418 228 535 แนะแนว
โฮมรูม ว23102 ว23102 ท23102 ส23205 พักเที่ยง ง23203 ง23203 ลส./ยุว
ครูพิชิตชั ครูพิชิตชั ครูปราณี ครูปาริน
ครูปุญญ ครูปุญญ
321 321 426 112
543 543
โฮมรูม *23206 อ23102 ง23102 ง23102 พักเที่ยง พ23210อ23102 ชุมนุม
ครูสถิตพ ครูมัลลิก ครูวุฒินั ครูวุฒินั
ครูยรรยงครูEmma
323 214 กษ-4 กษ-4
บาสเกต 222
โฮมรูม อ23102 ค23102ท23102 ว23202 พักเที่ยง ส23102 *23208 ส23104
ครูมัลลิกครูนิตินันครูปราณีครูสถิตพ
ครูแคธริ ครูสรัญ ครูสุพัตร
214 438 418 326
535 318 524

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 4/2 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ส31102 อ31102 ค31202 ท31102 พักเที่ยง พ31202ส31203 คนควา
ครูจุฬาลั ครูวิไลภ ครูธารา ครูรุงอรุ
ครูอนุศัก ครูณัฏฐิ ครูพิฑูรย
534 213 433 428
ฟุตบอล 523 316
โฮมรูม ว31242 ว31242 ว31222 ว31222 พักเที่ยง อ31202 ส31104 ท31207
ครูกญพั ครูกญพั ครูสิริญ ครูสิริญ
ครูวิไลภ ครูสังเวีย ครูรุงอรุ
318 318 314 314
213 525 428
โฮมรูม ว31202 ว31202 แนะแนว ว31242 พักเที่ยง ค31202 ส31102 อ31102
ครูพิฑูรยครูพิฑูรยครูจิรารัต ครูกญพั
ครูธารา ครูจุฬาลั ครูวิไลภ
315 315 534 318
433 534 213
โฮมรูม ง31102 พ31102ค31102 ค31102 พักเที่ยง ว31222 ท31102 ชุมนุม
ครูจิรารัตครูเกษิณี ครูชัชชัย ครูชัชชัย
ครูสิริญ ครูรุงอรุ
534 113 538 538
314 428
โฮมรูม ศ31105 ค31202 ว31202 ว31202 พักเที่ยง จ31205 อ31202 ส31206
ครูเทวสิ ครูธารา ครูพิฑูรยครูพิฑูรย
ครูชนิกา ครูวิไลภ ครูจิราภา
ดนตรี2 433 315 315
213 213 109

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 4/6 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ท31102 แนะแนว ค31204 ค31204 พักเที่ยง ง31102 อ31204 ส31205
ครูอรพินครูนพพร ครูชัชชัย ครูชัชชัย
ครูจิรารัตครูนัธทวั ครูกมลว
428 ดนตรี3 538 538
534 223 522
โฮมรูม ต31202 ว31122 ส31102 ท31202 พักเที่ยง พ31202ท31204 ท31204
ครูจีรนัน ครูปวิตา ครูสังเวีย ครูอรพิน
ครูวีรวัฒ ครูพิชญ ครูพิชญ
212 324 525 428
ฟุตบอล หองสมุด หองสมุด
โฮมรูม ส31203 ศ31105 ต31202 คนควา พักเที่ยง อ31102 ส31104 ค31204
ครูณัฏฐิ ครูเทวสิ ครูจีรนัน ครูอรพิน
ครูวิไลภ ครูสังเวีย ครูชัชชัย
523 ดนตรี2 212 422
213 525 538
โฮมรูม ค31102 ค31102 ศ31202 อ31204 พักเที่ยง ท31102 จ31204 ชุมนุม
ครูชัชชัย ครูชัชชัย ครูเทวสิ ครูนัธทวั
ครูอรพิน ครูนภารั
538 538 ดนตรี2 223
428 216
โฮมรูม อ31102 พ31102 จ31204 ส31102 พักเที่ยง ท31202 ว31122 ส31208
ครูวิไลภ ครูเกษิณี ครูนภารั ครูสังเวีย
ครูอรพิน ครูปวิตา ครูพรพจ
213 113 213 525
428 324 538

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 4/3 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ว31242 อ31102 ค31102 ส31102 พักเที่ยง ส31206 ง31102 ค31202
ครูกญพั ครูญาณิ ครูเณศร ครูสังเวีย
ครูจิราภาครูจิรารัต ครูธารา
318 215 531 525
538 534 433
โฮมรูม ท31102 จ31205 คนควา แนะแนว พักเที่ยง ศ31105 ว31202 ว31202
ครูรุงอรุ ครูนภารั ครูกญพั ครูจิรารัต
ครูเทวสิ ครูพิฑูรยครูพิฑูรย
428 224 313 534
ดนตรี2 315 315
โฮมรูม ว31222 ว31222 อ31202 ท31207 พักเที่ยง พ31202พ31102 ค31102
ครูสิริญ ครูสิริญ ครูญาณิ ครูรุงอรุ
ครูอนุศัก ครูเกษิณี ครูเณศร
314 314 215 428
ฟุตบอล 113 531
โฮมรูม ค31202 ส31104 ว31202 ว31202 พักเที่ยง อ31102 ส31102 ชุมนุม
ครูธารา ครูสังเวีย ครูพิฑูรยครูพิฑูรย
ครูญาณิ ครูสังเวีย
433 533 315 315
215 525
โฮมรูม ว31222 ส31203 ว31242 ว31242 พักเที่ยง อ31202 ท31102 ค31202
ครูสิริญ ครูณัฏฐิ ครูกญพั ครูกญพั
ครูญาณิ ครูรุงอรุ ครูธารา
314 523 318 318
215 428 433

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 4/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ค31202 ว31222 ว31242 ว31242 พักเที่ยง ว31202 ว31202 จ31205
ครูธารา ครูชวาลา ครูกญพั ครูกญพั
ครูสมนึกครูสมนึก ครูศิริวิม
433 313 318 318
317 317 213
โฮมรูม อ31102 ค31102 ส31102 ศ31105 พักเที่ยง ค31202ท31102 ส31206
ครูญาณิ ครูเณศร ครูจุฬาลั ครูเทวสิ
ครูธารา ครูรุงอรุ ครูจิราภา
215 531 534 ดนตรี2
433 428 109
โฮมรูม ว31202 ว31202 ท31207 ส31104 พักเที่ยง ว31242 อ31202 พ31202
ครูสมนึกครูสมนึก ครูรุงอรุ ครูสังเวีย
ครูกญพั ครูญาณิ ครูอนุศัก
317 317 428 525
321 215 ฟุตบอล
โฮมรูม ว31222 ว31222 ค31202 อ31202 พักเที่ยง ส31203พ31102 ชุมนุม
ครูชวาลาครูชวาลา ครูธารา ครูญาณิ
ครูณัฏฐิ ครูเกษิณี
313 313 433 215
523 113
โฮมรูม ส31102 ท31102 แนะแนว ค31102 พักเที่ยง คนควา อ31102 ง31102
ครูจุฬาลั ครูรุงอรุ ครูจิรารัต ครูเณศร
ครูชวาลา ครูญาณิ ครูจิรารัต
534 428 534 531
313 215 534

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.

3

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.

โฮมรูม ส31102 ท31102 แนะแนว ค31202 พักเที่ยง อ31102 ศ31105พ31102
ครูสังเวีย ครูรุงอรุ ครูจิรารัต ครูธารา
ครูวิไลภ ครูเทวสิ ครูเกษิณี
525 428 534 433
213 ดนตรี2 113
โฮมรูม อ31202 ค31202 ว31202 ว31202 พักเที่ยง ท31207 ว31222 ง31102
ครูวิไลภ ครูธารา ครูสมนึกครูสมนึก
ครูรุงอรุ ครูชวาลาครูจิรารัต
213 433 317 317
428 313 534
โฮมรูม ว31242 อ31102 ค31102 ค31102 พักเที่ยง ท31102พ31202 ค31202
ครูกญพั ครูวิไลภ ครูชัชชัย ครูชัชชัย
ครูรุงอรุ ครูอนุศัก ครูธารา
318 213 538 538
428 ฟุตบอล 433
โฮมรูม คนควา ว31242 ว31242 จ31205 พักเที่ยง ส31102 อ31202 ชุมนุม
ครูสมนึก ครูกญพั ครูกญพั ครูนภารั
ครูสังเวีย ครูวิไลภ
317 318 318 216
525 213
โฮมรูม ว31222 ว31222 ว31202 ว31202 พักเที่ยง ส31206 ส31104 ส31203
ครูชวาลาครูชวาลาครูสมนึกครูสมนึก
ครูจิราภาครูสังเวีย ครูณัฏฐิ
313 313 317 317
109 525 523

ชั้น ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ว30202 ว30202 อ31202 ค31102 พักเที่ยง ศ31105ท31102 ว30242
ครูพิฑูรยครูพิฑูรยครูEmma ครูเณศร
ครูเทวสิ ครูอรพิน ครูสรัญ
321 321 228 531
ดนตรี2 418 328
โฮมรูม ค31202 จ31201 ว30242 ว30242 พักเที่ยง ส31104 ง31102 พ31102
ครูธารา ครูชนิกา ครูสรัญ ครูสรัญ
ครูสังเวียครูจิรารัตครูเกษิณี
438 217 328 328
525 534 113
โฮมรูม ส31102 ค31209 ค31209 แนะแนว พักเที่ยง พ31203ค31202 อ31102
ครูจุฬาลั ครูชญาณิครูชญาณิครูจิรารัต
ครูปรมะ ครูธารา ครูEmma
534 434 434 534
สนามฯ 438 226
โฮมรูม ว30222 ว30222 ท31102 อ31102 พักเที่ยง ว30202 ว30202 ชุมนุม
ครูสิริญ ครูสิริญ ครูอรพินครูชุลีวรร
ครูพิฑูรยครูพิฑูรย
311 311 418 222
321 321
โฮมรูม ค31102 ส31102 จ31201 ค31202 พักเที่ยง ว30222 อ31202 ส31205
ครูเณศร ครูจุฬาลั ครูชนิกา ครูธารา
ครูสิริญ ครูEmma ครูธนเด
531 534 217 438
311 228 110

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 4/7 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ศ31105พ31102อ31102 คนควา พักเที่ยง ส31208 ว31122 จ31208
ครูเทวสิ ครูเกษิณี ครูญาณิ ครูญาณิ
ครูพรพจ ครูวัชรา ครูนภารั
ดนตรี2 113 215 215
522 313 212
โฮมรูม ง31102 อ31212 ท31202 ต31204 พักเที่ยง จ31208 ส31205 พ31202
ครูจิรารัต ครูญาณิ ครูอรพิน ครูจีรนัน
ครูนภารั ครูกมลว ครูวีรวัฒ
534 215 428 212
216 537 ฟุตบอล
โฮมรูม ว31122 ท31102 ส31102 ค31102 พักเที่ยง แนะแนว ส31203 อ31102
ครูวัชรา ครูอรพิน ครูจุฬาลั ครูเณศร
ครูจิรารัต ครูณัฏฐิ ครูญาณิ
313 428 536 531
534 523 215
โฮมรูม ค31102 ท31202 ส31102 ต31204 พักเที่ยง ศ31202 อ31212 ชุมนุม
ครูเณศร ครูอรพิน ครูจุฬาลั ครูจีรนัน
ครูเทวสิ ครูญาณิ
531 428 536 212
ดนตรี2 215
โฮมรูม ต31204 อ31212 ส31104 ท31102 พักเที่ยง จ31208 ท31204 ท31204
ครูจีรนัน ครูญาณิ ครูสังเวีย ครูอรพิน
ครูนภารั ครูพิชญ ครูพิชญ
212 215 525 428
212 หองสมุด หองสมุด

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 4/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว31122 ต31204ท31204 ท31204 พักเที่ยง ส31102 ท31102 ท31202
ครูปวิตา ครูจีรนัน ครูพิชญ ครูพิชญ
ครูสังเวีย ครูรุงอรุ ครูอรพิน
323 212 หองสมุด หองสมุด
525 428 428
โฮมรูม ค31102 ค31102 จ31208 ส31104 พักเที่ยง ง31102 อ31102 ต31204
ครูชัชชัย ครูชัชชัย ครูนภารั ครูสังเวีย
ครูจิรารัต ครูวิไลภ ครูจีรนัน
538 538 212 525
534 213 212
โฮมรูม จ31208 อ31212 ส31102 พ31202 พักเที่ยง ต31204 ศ31105 ส31205
ครูนภารั ครูยุภาพ ครูสังเวีย ครูวีรวัฒ
ครูจีรนัน ครูเทวสิ ครูกมลว
212 227 525 ฟุตบอล
212 ดนตรี2 537
โฮมรูม อ31212 ว31122 ท31102 อ31102 พักเที่ยง คนควา ส31203 ชุมนุม
ครูยุภาพ ครูปวิตา ครูรุงอรุ ครูวิไลภ
ครูนภารั ครูณัฏฐิ
227 323 428 213
212 523
โฮมรูม ท31202 ส31208 อ31212 ศ31202 พักเที่ยง แนะแนว จ31208 พ31102
ครูอรพินครูพรพจครูยุภาพ ครูเทวสิ
ครูจิรารัตครูนภารั ครูเกษิณี
428 531 227 ดนตรี2
534 222 113

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 4/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม คนควา ส31104 ง31244 ง31244 พักเที่ยง ว30209 พ31202 ว31122
ครูเชาวริ ครูสังเวีย ครูวุฒินั ครูวุฒินั
ครูวิเศษ ครูวีรวัฒ ครูปวิตา
0101 525 กษ-4 กษ-4
545 ฟุตบอล 323
โฮมรูม ง31226 ง31226 ง31226 ง31226 พักเที่ยง พ31102ศ31105 อ31102
ครูจันทร ครูจันทร ครูจันทร ครูจันทร
ครูเกษิณี ครูเทวสิ ครูวิไลภ
0302 0302 0302 0302
113 ดนตรี2 213
โฮมรูม ท31102 ว31122 ท31206 ท31206 พักเที่ยง ง31244 ง31244 ส31102
ครูรุงอรุ ครูปวิตา ครูพิชญ ครูพิชญ
ครูวุฒินั ครูวุฒินั ครูสังเวีย
428 323 หองสมุด หองสมุด
กษ-4 กษ-4 525
โฮมรูม ท31102 ง31225 ง31225 ง31225 พักเที่ยง ง31225 ง31102 ชุมนุม
ครูรุงอรุ ครูเอื้องบุครูเอื้องบุครูเอื้องบุ
ครูเอื้องบุครูจิรารัต
428 0303 0303 0303
0303 534
โฮมรูม ส31102 อ31102 ค31102 ค31102 พักเที่ยง ส31203 ส31206 แนะแนว
ครูสังเวีย ครูวิไลภ ครูชัชชัย ครูชัชชัย
ครูณัฏฐิ ครูจิราภา ครูเชาวริ
525 213 538 538
523 109 0101

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/3 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว32222 ว32222 แนะแนว ท32102 พักเที่ยง ว32242 I22202 I22202
ครูวิระ ครูวิระ ครูยุภาพ ครูนิกร
ครูอนุชิตครูเปรมใครูเปรมใ
314 314 227 422
526 546 546
โฮมรูม ว32202 ว32202 พ32102 อ32102 พักเที่ยง ค32102พ32202 ค32202
ครูสมนึกครูสมนึก ครูสายัน ครูมลฤดี
ครูจินตจุ ครูสายัน ครูนงนุช
317 317 114 221
435 วอลเลย 411
โฮมรูม ค32202 ส32102 ว32242 ว32242 พักเที่ยง ว32222 อ32202 คนควา
ครูนงนุช ครูกมลว ครูอนุชิต ครูอนุชิต
ครูวิระ ครูยุภาพ ครูปุญญ
411 522 526 526
314 227 544.
โฮมรูม จ32205 ค32102 ว32202 ว32202 พักเที่ยง อ32102 ท32102 ชุมนุม
ครูชนิกา ครูจินตจุ ครูสมนึกครูสมนึก
ครูมลฤดี ครูนิกร
216 435 317 317
221 422
โฮมรูม ง32102 อ32202 ค32202 ส32205 พักเที่ยง ส32102 ส32104 ศ32105
ครูภัทรพ ครูยุภาพ ครูนงนุช ครูสุพัฒ
ครูกมลวครูทิวาวรครูนิติญา
กษ-1 227 411 523
522 522 ตึกแสด

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

ชั้น ม. 4/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม อ31202 ค31202 ว30202 ว30202 พักเที่ยง ส31102 ว30242 ค31102
ครูEmma ครูธารา ครูชวาลาครูชวาลา
ครูจุฬาลั ครูสรัญ ครูเณศร
228 438 311 311
536 328 531
โฮมรูม ค31102 ส31102 ว30202 ว30202 พักเที่ยง แนะแนว อ31102 ส31104
ครูเณศร ครูจุฬาลั ครูพิฑูรยครูพิฑูรย
ครูสรัญ ครูชุลีวรรครูสังเวีย
531 534 321 321
313 222 525
โฮมรูม ว30242 ว30242 อ31202 ค31202 พักเที่ยง ว30202 ส31205 ท31102
ครูสรัญ ครูสรัญ ครูEmma ครูธารา
ครูชวาลา ครูธนเด ครูอรพิน
328 328 228 438
311 532 418
โฮมรูม ท31102 *31206 *31206 *31206 พักเที่ยง ง31102 จ30201 ชุมนุม
ครูอรพิน ครูเณศร ครูเณศร ครูเณศร
ครูจิรารัต ครูชนิกา
418 531 531 531
534 217
โฮมรูม ว30202 ว30202 พ31102 อ31102 พักเที่ยง ศ31105 ค31202พ31203
ครูพิฑูรยครูพิฑูรยครูเกษิณีครูEmma
ครูเทวสิ ครูธารา ครูปรมะ
321 321 113 222
ดนตรี2 438 สนามฯ

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ท32102 ส32205 ค32202 อ32102 พักเที่ยง ว32222 แนะแนว พ32102
ครูศศิธร ครูทิวาวรครูจินตจุ ครูBenja
ครูชวาลาครูอนุชิต ครูรวิภา
536 522 438 227
311 526 114
โฮมรูม ว32242 ว32242 ค32102 ส32102 พักเที่ยง ท32102 จ32202 อ32202
ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูนงนุช ครูกมลว
ครูศศิธร ครูนภารั ครูBenja
328 328 411 522
536 217 228
โฮมรูม ว32222 ว32222 ว32202 ว32202 พักเที่ยง พ32202 I32202 I32202
ครูชวาลาครูชวาลาครูพิชิตชั ครูพิชิตชั
ครูสายัน ครูกญพั ครูกญพั
311 311 321 321
วอลเลย 314 315
โฮมรูม ศ32105 ค32102 ง32102 อ32202 พักเที่ยง ค32202 ส32102 ชุมนุม
ครูนิติญา ครูนงนุชครูภัทรพ ครูBenja
ครูจินตจุ ครูกมลว
ตึกแสด 411 กษ-1 228
438 522
โฮมรูม ค32202 จ32202 ว32202 ว32202 พักเที่ยง อ32102 ว32242 ส32104
ครูจินตจุ ครูนภารั ครูพิชิตชั ครูพิชิตชั
ครูวัชราภครูอนุชิตครูทิวาวร
438 217 323 323
226 328 522

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.

3

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.

โฮมรูม ว32202 ว32202 จ32202 ค32102 พักเที่ยง พ32202พ32102 อ32202
ครูตนตร ครูตนตร ครูนภารั ครูนงนุช
ครูสายัน ครูรวิภา ครูBenja
315 315 217 411
วอลเลย 114 228
โฮมรูม ว32222 ว32222 อ32102 ค32202 พักเที่ยง ส32205 ท32102 ศ32105
ครูชวาลาครูชวาลาครูมลฤดี ครูจินตจุ
ครูสุพัฒ ครูนิกร ครูนิติญา
311 311 221 438
524 418 ตึกแสด
โฮมรูม ง32102 ค32202 อ32102 ท32102 พักเที่ยง ส32102 ว32242 ส32104
ครูภัทรพ ครูจินตจุ ครูBenja ครูนิกร
ครูกมลว ครูสรัญ ครูทิวาวร
กษ-1 438 227 418
521 328 522
โฮมรูม ค32202 อ32202 ว32202 ว32202 พักเที่ยง ค32102 แนะแนว ชุมนุม
ครูจินตจุ ครูBenja ครูตนตร ครูตนตร
ครูนงนุช ครูมลฤดี
438 228 321 321
411 221
โฮมรูม ว32242 ว32242 ส32102 ว32222 พักเที่ยง I32202 I32202 จ32202
ครูสรัญ ครูสรัญ ครูกมลว ครูชวาลา
ครูกญพั ครูกญพั ครูนภารั
328 328 521 311
314 314 217

ชั้น ม. 4/9 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ค31102 ส31102 ท31102 ง31102 พักเที่ยง ง31244 ง31244 อ31102
ครูเณศร ครูจุฬาลั ครูอรพินครูจิรารัต
ครูวุฒินั ครูวุฒินั ครูญาณิ
531 538 428 534
กษ-4 กษ-4 215
โฮมรูม ว30209 ว31122 ค31102 คนควา พักเที่ยง ส31203พ31102 ศ31105
ครูวิเศษ ครูวัชรา ครูเณศร ครูสมพร
ครูณัฏฐิ ครูเกษิณี ครูเทวสิ
545 313 531 0101
523 113 ดนตรี2
โฮมรูม ง31270 ง31270 ง31270 ง31270 พักเที่ยง ส31102 ท31102 แนะแนว
ครูสมพร ครูสมพรครูสมพร ครูสมพร
ครูจุฬาลั ครูอรพิน ครูสมพร
0202 0202 0202 0202
523 428 0202
โฮมรูม ท31206 ท31206 อ31102 ส31206 พักเที่ยง ง31244 ง31244 ชุมนุม
ครูพิชญ ครูพิชญ ครูญาณิ ครูจิราภา
ครูวุฒินั ครูวุฒินั
หองสมุด หองสมุด 215 109
กษ-4 กษ-4
โฮมรูม ง31271 ง31271 ง31271 ง31271 พักเที่ยง ว31122 พ31202 ส31104
ครูเชาวริ ครูเชาวริ ครูเชาวริ ครูเชาวริ
ครูวัชรา ครูวีรวัฒ ครูสังเวีย
0202 0202 0202 0202
315 ฟุตบอล 525

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ส32104 ค32202พ32102 แนะแนว พักเที่ยง อ32202 อ32102 ส32102
ครูกมลว ครูนงนุช ครูสายัน ครูอิสรา
ครูยุภาพครูวัชราภครูทิวาวร
521 411 113 542
227 226 521
โฮมรูม ค32102 ศ32105 ว32202 ว32202 พักเที่ยง ว32222 ส32205 พ32202
ครูจินตจุ ครูนิติญาครูตนตร ครูตนตร
ครูวิระ ครูทิวาวร ครูสายัน
435 ตึกแสด 315 315
314 522 วอลเลย
โฮมรูม ท32102 ส32102 คนควา ค32102 พักเที่ยง จ32205 ว32242 ค32202
ครูศศิธร ครูทิวาวร ครูอิสรา ครูจินตจุ
ครูศิริวิม ครูอนุชิต ครูนงนุช
536 521 542 435
214 526 411
โฮมรูม ค32202 อ32202 ว32222 ว32222 พักเที่ยง ว32202 ว32202 ชุมนุม
ครูนงนุช ครูยุภาพ ครูวิระ ครูวิระ
ครูตนตร ครูตนตร
411 227 314 314
315 315
โฮมรูม ว32242 ว32242 ท32102 อ32102 พักเที่ยง ง32102 I32202 I32202
ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูศศิธร ครูวัชราภ
ครูวุฒินั ครูชญาณิครูชญาณิ
526 526 536 226
กษ-4 434 434

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม แนะแนว ว32242 ว32202 ว32202 พักเที่ยง ว32222 I32202 I32202
ครูภัทรพ ครูอนุชิตครูสมนึกครูสมนึก
ครูวิระ ครูชัชชัย ครูชัชชัย
กษ-1 526 317 317
314 538 538
โฮมรูม อ32102 ค32102 ส32102 อ32202 พักเที่ยง พ32202ส32205 ค32202
ครูมลฤดี ครูนงนุช ครูกมลว ครูยุภาพ
ครูสายัน ครูภูษณิ ครูผกาม
221 411 522 227
วอลเลย 528 421
โฮมรูม อ32202 ง32102 ค32102 ส32104 พักเที่ยง ว32202 ว32202 คนควา
ครูยุภาพ ครูวุฒินั ครูนงนุชครูทิวาวร
ครูสมนึกครูสมนึก ครูปุญญ
227 กษ-4 411 527
317 317 543
โฮมรูม ค32202 ส32102 ว32242 ว32242 พักเที่ยง ท32102 จ32205 ชุมนุม
ครูผกาม ครูกมลว ครูอนุชิต ครูอนุชิต
ครูนิกร ครูศิริวิม
421 522 526 526
422 214
โฮมรูม ค32202 อ32102 ว32222 ว32222 พักเที่ยง ศ32105ท32102พ32102
ครูผกาม ครูมลฤดี ครูวิระ ครูวิระ
ครูนิติญา ครูนิกร ครูสายัน
421 221 314 314
ตึกแสด 422 112

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/7 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม พ32102 ค32102ท32102 ต32202 พักเที่ยง ส32205 อ32102 ศ32202
ครูสายัน ครูจินตจุ ครูนิกร ครูจีรนัน
ครูภูษณิ ครูมลฤดีครูนพพร
114 435 422 212
528 221 ดนตรี3
โฮมรูม ว32102 อ32204 คนควา ค32204 พักเที่ยง ส32102 I32202 I32202
ครูกฤษฏ ครูยุภาพ ครูจินตจุ ครูศิรินป
ครูกมลว ครูชนัญชิครูชนัญชิ
533 227 435 527
522 216 216
โฮมรูม ค32204 ท32102 จ33202 พ32202 พักเที่ยง ศ32105 แนะแนว อ32204
ครูศิรินป ครูนิกร ครูชนิกา ครูสายัน
ครูนิติญา ครูศศิธร ครูยุภาพ
527 422 213 วอลเลย
ตึกแสด 536 227
โฮมรูม พ32204 อ32102 ส32102 ค32204 พักเที่ยง ว32102 ต32202 ชุมนุม
ครูจิราพ ครูมลฤดี ครูกมลว ครูศิรินป
ครูกฤษฏครูจีรนัน
สนามฯ 221 522 527
533 212
โฮมรูม ว32282 ว32282 ส32104 ท32202 พักเที่ยง ง32102 ค32102 จ33202
ครูอิสรา ครูอิสรา ครูทิวาวร ครูศศิธร
ครูประห ครูจินตจุ ครูชนิกา
542 542 533 536
กษ-2 435 213

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 5/9 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 5/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ค32102 ง32102 ว32242 ว32242 พักเที่ยง ว32202 ว32202 พ32202
ครูนงนุช ครูภัทรพ ครูสรัญ ครูสรัญ
ครูตนตร ครูตนตร ครูสายัน
411 กษ-1 328 328
321 321 วอลเลย
โฮมรูม ส32102 ค32202 อ32202 ท32102 พักเที่ยง ว32222 I32202 I32202
ครูกมลว ครูจินตจุ ครูBenja ครูนิกร
ครูชวาลาครูชญาณิครูชญาณิ
521 438 228 418
311 434 434
โฮมรูม อ32202 พ32102ค32202 ส32102 พักเที่ยง *32206 ส32104 ศ32105
ครูBenja ครูรวิภา ครูจินตจุ ครูกมลว
ครูสรัญ ครูทิวาวรครูนิติญา
228 114 438 521
318 522 ตึกแสด
โฮมรูม ว32242 อ32102 ว32222 ว32222 พักเที่ยง ส32205 ค32202 ชุมนุม
ครูสรัญ ครูวัชราภครูชวาลาครูชวาลา
ครูสุพัฒ ครูจินตจุ
318 226 311 311
524 438
โฮมรูม ว32202 ว32202 *32206 ค32102 พักเที่ยง ท32102 จ32205 อ32102
ครูตนตร ครูตนตร ครูสรัญ ครูนงนุช
ครูนิกร ครูชนิกา ครูBenja
315 315 313 411
418 217 224

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม อ32212 ง32102 ท32202 จ32208 พักเที่ยง ว32102 พ32202 ศ32105
ครูยุภาพ ครูประห ครูศศิธร ครูศิริวิม
ครูกฤษฏ ครูสายัน ครูนิติญา
227 กษ-2 536 213
533 วอลเลย ตึกแสด
โฮมรูม ว32282 ว32282 ท32102 ค32102 พักเที่ยง ส32102 ต32204 จ32208
ครูอิสรา ครูอิสรา ครูศศิธร ครูนงนุช
ครูทิวาวรครูจีรนัน ครูศิริวิม
542 542 536 411
521 212 215
โฮมรูม ส32102 ว32102 อ32102 ท32102 พักเที่ยง พ32204 จ32208 คนควา
ครูทิวาวรครูกฤษฏครูวัชราภครูศศิธร
ครูจิราพ ครูศิริวิม ครูอุทัย
521 533 226 536
หอประชุ 213 แนะแนว
โฮมรูม ศ32202 ต32204 ค32102 ส32205 พักเที่ยง แนะแนว อ32212 ชุมนุม
ครูนพพรครูจีรนัน ครูนงนุชครูทิวาวร
ครูรัติกา ครูยุภาพ
ดนตรี3 212 411 523
313 227
โฮมรูม ส32104 อ32102 I32202 I32202 พักเที่ยง พ32102ต32204 อ32212
ครูกมลว ครูวัชราภ ครูอิสรา ครูอิสรา
ครูรวิภา ครูจีรนัน ครูยุภาพ
521 226 546 546
114 212 227

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 5/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม ว32102 ค32102 ส32102 พ32202 พักเที่ยง ศ32202 ศ32105 อ32102
ครูกฤษฏ ครูผกาม ครูทิวาวร ครูสายัน
ครูนพพรครูนิติญาครูวัชราภ
533 421 522 วอลเลย
ดนตรี3 ตึกแสด 226
โฮมรูม ง32270 ง32270 ง32270 ง32270 พักเที่ยง ง32102 ท32102 ส32102
ครูเชาวริ ครูเชาวริ ครูเชาวริ ครูเชาวริ
ครูประห ครูศศิธร ครูทิวาวร
0202 0202 0202 0202
กษ-2 536 522
โฮมรูม ง32225 ง32225 ง32225 ง32225 พักเที่ยง ว32281 ว32281 ว32102
ครูยุวดี ครูยุวดี ครูยุวดี ครูยุวดี
ครูอิสรา ครูอิสรา ครูกฤษฏ
0301 0301 0301 0301
542 542 533
โฮมรูม ท32102พ32102ส32205 ส32104 พักเที่ยง I32202 I32202 ชุมนุม
ครูศศิธร ครูรวิภา ครูทิวาวร ครูกมลว
ครูภัทรพครูภัทรพ
536 114 524 521
กษ-1 กษ-1
โฮมรูม อ32102 ง32246 ง32246 จ32205 พักเที่ยง แนะแนว พ32204 ค32102
ครูวัชราภครูภัทรพครูภัทรพ ครูนภารั
ครูอุทัย ครูจิราพ ครูผกาม
226 กษ-1 กษ-1 217
แนะแนว สนามฯ 421

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.

3

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.

โฮมรูม ง32270 ง32270 ง32270 ง32270 พักเที่ยง ง32102 ส32102 ท32102
ครูสมพร ครูสมพรครูสมพร ครูสมพร
ครูประหครูทิวาวร ครูนิกร
0202 0202 0202 0202
กษ-2 521 422
โฮมรูม ศ32202 อ32102 ส32205 จ32205 พักเที่ยง พ32204 I32202 I32202
ครูนพพรครูมลฤดี ครูสุพัฒ ครูศิริวิม
ครูจิราพ ครูธนเด ครูธนเด
ดนตรี3 221 532 216
สนามฯ 538 538
โฮมรูม ว32281 ว32281 ท32102 ว32102 พักเที่ยง ค32102 อ32102 แนะแนว
ครูอิสรา ครูอิสรา ครูนิกร ครูกฤษฏ
ครูจุรีมา ครูมลฤดีครูเกียรติ
542 542 422 317
434 221 0201
โฮมรูม ง32246 ง32246 ว32102 ค32102 พักเที่ยง พ32102ศ32105 ชุมนุม
ครูภัทรพครูภัทรพครูกฤษฏ ครูจุรีมา
ครูรวิภา ครูนิติญา
กษ-1 กษ-1 533 436
114 ตึกแสด
โฮมรูม ง32221 ง32221 ง32221 ง32221 พักเที่ยง ส32102พ32202 ส32104
ครูจันทร ครูจันทร ครูจันทร ครูจันทร
ครูทิวาวร ครูสายัน ครูกมลว
0302 0302 0302 0302
538 วอลเลย 521

ชั้น ม. 5/6 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม ต32202 ท32102 ส32104 ส32102 พักเที่ยง จ33202 ค32102 อ32204
ครูจีรนัน ครูศศิธร ครูกมลว ครูทิวาวร
ครูชนิกา ครูจินตจุ ครูยุภาพ
212 536 521 521
214 435 227
โฮมรูม จ33202 ค32204 ว32102 อ32102 พักเที่ยง ต32202 I32202 I32202
ครูชนิกา ครูศิรินปครูกฤษฏครูวัชราภ
ครูจีรนัน ครูวราวุ ครูวราวุ
214 527 533 226
212 424 424
โฮมรูม อ32102 ท32202 ค32204 ง32102 พักเที่ยง ศ32202พ32202 แนะแนว
ครูวัชราภครูศศิธร ครูศิรินป ครูวุฒินั
ครูนพพรครูสายัน ครูสุกัญ
226 536 527 กษ-4
ดนตรี3 วอลเลย 521
โฮมรูม พ32102 ส32205 อ32204 ค32102 พักเที่ยง ว32282 ว32282 ชุมนุม
ครูสายัน ครูทิวาวรครูยุภาพ ครูจินตจุ
ครูอิสรา ครูอิสรา
114 524 227 435
542 542
โฮมรูม ท32102 ค32204 ศ32105 ส32102 พักเที่ยง ว32102 คนควา พ32204
ครูศศิธร ครูศิรินปครูนิติญาครูทิวาวร
ครูกฤษฏ ครูสุกัญ ครูจิราพ
536 527 ตึกแสด 521
533 521 หอประชุ

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว33202 ว33202 ส33102 ง33101 พักเที่ยง จ33202 ค33202 ท33102
ครูพักตร ครูพักตร ครูธนเด ครูเอื้องบุ
ครูศิริวิม ครูกฤษฎ ครูวราวุ
316 316 532 0303
217 432 418
โฮมรูม ค33202 ส33206 ว33222 ว33222 พักเที่ยง ค33102 อ33102 ว33161
ครูกฤษฎ ครูสุพัฒ ครูวัชรา ครูวัชรา
ครูรัชนีพ ครูBenja ครูรัติกา
432 533 311 311
438 227 316
โฮมรูม จ33202 อ33102 ว33242 ว33242 พักเที่ยง ค33209พ33102 อ33202
ครูศิริวิม ครูนัธทวั ครูวรรณ ครูวรรณ
ครูนงนุช ครูรวิภา ครูBenja
217 223 328 328
411 114 228
โฮมรูม อ33202 ค33102 ว33161 ว33161 พักเที่ยง ว33222 ว33242 ชุมนุม
ครูBenja ครูรัชนีพ ครูรัติกา ครูรัติกา
ครูวัชรา ครูวรรณ
228 438 316 316
311 328
โฮมรูม ท33102 ค33202 ว33202 ว33202 พักเที่ยง ส33102 ศ33105พ33202 แนะแนว
ครูวราวุ ครูกฤษฎครูพักตร ครูพักตร
ครูธนเด ครูนพพรครูยรรยงครูอภิสมั
418 432 321 321
532 ดนตรี3 บาสเกต แนะแนว

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 6/2 ภาคเรียนที่ 2/2562
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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ค33209 ค33202 ว33202 ว33202 พักเที่ยง พ33102 ว33161 ว33161
ครูชญาณิครูกฤษฎครูกฤษฏครูกฤษฏ
ครูรวิภา ครูรัติกา ครูรัติกา
434 432 316 316
114 315 315
โฮมรูม จ33202 อ33102 ค33102 ส33102 พักเที่ยง ว33242 ว33242 ท33102 แนะแนว
ครูศิริวิม ครูBenjaครูชญาณิ ครูธนเด
ครูวรรณ ครูวรรณ ครูทิวารั ครูอภิสมั
217 226 438 532
328 328 418 แนะแนว
โฮมรูม ส33206 ค33202 ว33222 ว33222 พักเที่ยง พ33202อ33102 ศ33105
ครูสุพัฒ ครูกฤษฎ ครูวัชรา ครูวัชรา
ครูยรรยงครูนัธทวัครูนพพร
533 432 311 311
บาสเกต 223 ดนตรี3
โฮมรูม ว33202 ว33202 ค33102 ว33242 พักเที่ยง ส33102 อ33202 ชุมนุม
ครูกฤษฏครูกฤษฏครูชญาณิ ครูวรรณ
ครูธนเด ครูBenja
321 321 438 318
532 228
โฮมรูม อ33202 ว33161 ว33222 ท33102 พักเที่ยง จ33202 ค33202 ง33101
ครูBenja ครูรัติกา ครูวัชรา ครูทิวารั
ครูศิริวิม ครูกฤษฎ ครูยุวดี
227 316 311 418
217 432 0301

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ท33102 ค33102 อ33202 ติว พักเที่ยง ว33161 ค33202 ว33222
ครูวราวุ ครูชญาณิครูนัธทวั ครูทิวารั
ครูรัติกา ครูรัชนีพ ครูวิระ
424 434 223 425
315 433 313
โฮมรูม อ33102 พ33102 ว33202 ว33202 พักเที่ยง ศ33105 ค33202 ส33102
ครูรติรส ครูรวิภา ครูพักตร ครูพักตร
ครูนพพรครูรัชนีพ ครูสุพัฒ
211 112 316 316
ดนตรี3 433 532
โฮมรูม ค33102 ส33102 ว33222 ว33222 พักเที่ยง ง33101 แนะแนว ว33242
ครูชญาณิ ครูสุพัฒ ครูวิระ ครูวิระ
ครูยุวดี ครูอภิสมัครูพรทิพ
434 534 314 314
0301 แนะแนว 318
โฮมรูม ว33161 ว33161 อ33102 ง33202 พักเที่ยง ว33202 ว33202 ชุมนุม
ครูรัติกา ครูรัติกา ครูรติรส ครูปฐฏิพ
ครูพักตรครูพักตร
315 315 212 545
316 316
โฮมรูม ว33242 ว33242 ค33202 ท33102 พักเที่ยง พ33202ส33206 อ33202
ครูพรทิพครูพรทิพครูรัชนีพ ครูวราวุ
ครูยรรยง ครูธนเด ครูนัธทวั
318 318 437 424
บาสเกต 532 223

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 6/6 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม จ33208 อ33102 ศ33105พ33102 พักเที่ยง ต33204ท33202 ศ33203
ครูศิริวิม ครูรติรส ครูนพพร ครูรวิภา
ครูจีรนัน ครูทิวารั ครูเบญจ
225 211 ดนตรี3 114
212 424 ทัศนศิล
โฮมรูม แนะแนว ค33102 ว33282 ว33282 พักเที่ยง อ33102 ส33102 ติว
ครูอภิสมัครูรัชนีพ ครูประจั ครูประจั
ครูรติรส ครูสุพัฒ ครูวิระ
แนะแนว 437 326 326
211 532 314
โฮมรูม ง33203 ง33203 ท33102พ33202 พักเที่ยง อ33212 ต33204 ง33101
ครูปฐฏิพครูปฐฏิพ ครูทิวารั ครูยรรยง
ครูรติรส ครูจีรนัน ครูจันทร
545 545 424 บาสเกต
222 212 0302
โฮมรูม ค33102 อ33212 ท33204 จ33208 พักเที่ยง ท33102 ส33206 ชุมนุม
ครูรัชนีพ ครูรติรส ครูเบญจ ครูศิริวิม
ครูทิวารั ครูธนเด
435 222 หองสมุด 225
424 532
โฮมรูม ว33142 ว33142 ท33202 ต33204 พักเที่ยง อ33212 ส33102 จ33208
ครูวรรณ ครูวรรณ ครูทิวารั ครูจีรนัน
ครูรติรส ครูสุพัฒ ครูศิริวิม
326 326 424 212
222 533 215

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

1

2

ชั้น ม. 6/5 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

8

โฮมรูม ค33102 ส33206 ว33161 ท33102 พักเที่ยง ว33202 ว33202 อ33202
ครูรัชนีพ ครูสุพัฒ ครูรัติกา ครูวราวุ
ครูพักตรครูพักตร ครูนัธทวั
437 533 315 424
316 316 223
โฮมรูม ท33102 ค33202 ว33242 ว33242 พักเที่ยง ติว ว33222 อ33102
ครูวราวุ ครูตนตรครูพรทิพครูพรทิพ
ครูหงสฟ ครูวิระ ครูนัธทวั
424 435 318 318
423 314 223
โฮมรูม ว33202 ว33202 ว33161 ว33161 พักเที่ยง ส33102 ค33202 ง33202
ครูพักตร ครูพักตร ครูรัติกา ครูรัติกา
ครูธนเด ครูตนตรครูปฐฏิพ
316 316 315 315
532 435 545
โฮมรูม ว33222 ว33222 ค33102พ33102 พักเที่ยง อ33202 ศ33105 ชุมนุม
ครูวิระ ครูวิระ ครูรัชนีพ ครูรวิภา
ครูนัธทวัครูนพพร
314 314 437 114
223 ดนตรี3
โฮมรูม ส33102 ง33101 อ33102 ค33202 พักเที่ยง ว33242 พ33202 แนะแนว
ครูธนเด ครูเอื้องบุครูนัธทวั ครูตนตร
ครูพรทิพครูยรรยงครูอภิสมั
532 0303 223 434
318 บาสเกต แนะแนว

โฮมรูม

1

2

ชั้น ม. 6/7 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

8

โฮมรูม พ33102 ค33102 ว33142 ว33142 พักเที่ยง ส33102 ง33203 ง33203
ครูรวิภา ครูรัชนีพ ครูประจั ครูประจั
ครูธนเด ครูปฐฏิพครูปฐฏิพ
115 437 326 326
532 545 545
โฮมรูม อ33102 จ33204 อ33202 ท33202 พักเที่ยง ท33102 ค33204 ง33101
ครูนัธทวั ครูศิริวิม ครูรติรส ครูทิวารั
ครูวราวุ ครูตนตร ครูยุวดี
223 225 213 424
424 438 0301
โฮมรูม อ33202 ต33202 ค33204 ส33102 พักเที่ยง ท33202 ว33282 ว33282
ครูรติรส ครูจีรนัน ครูตนตร ครูธนเด
ครูทิวารั ครูประจั ครูประจั
213 212 433 532
424 326 326
โฮมรูม ท33102 ศ33203 จ33204 ติว พักเที่ยง ศ33105 ส33206 ชุมนุม
ครูวราวุ ครูเบญจ ครูศิริวิม ครูพักตร
ครูนพพร ครูสุพัฒ
424 ทัศนศิล 225 313
ดนตรี3 533
โฮมรูม ท33204 แนะแนว พ33202 ค33102 พักเที่ยง อ33102 ค33204 ต33202
ครูเบญจ ครูอภิสมัครูยรรยงครูรัชนีพ
ครูนัธทวั ครูตนตร ครูจีรนัน
หองสมุด แนะแนว บาสเกต 437
223 433 212

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.

3

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.

โฮมรูม ศ33203 ท33102 ค33204 ส33102 พักเที่ยง ง33101 ต33202 อ33102
ครูเบญจ ครูทิวารั ครูรัชนีพ ครูสุพัฒ
ครูยุวดี ครูจีรนัน ครูรติรส
ทัศนศิล 424 437 532
0301 212 211
โฮมรูม ค33102 อ33204 ง33203 ง33203 พักเที่ยง ท33202 จ33204 ค33204
ครูชญาณิ ครูรติรส ครูปฐฏิพครูปฐฏิพ
ครูทิวารั ครูศิริวิม ครูรัชนีพ
434 212 545 545
425 214 437
โฮมรูม ว33142 ว33142 อ33102 พ33102 พักเที่ยง ค33204พ33202ท33204
ครูวรรณ ครูวรรณ ครูรติรส ครูรวิภา
ครูรัชนีพครูยรรยง ครูเบญจ
326 326 211 116
437 บาสเกต หองสมุด
โฮมรูม ต33202 จ33204 ท33202 ศ33105 พักเที่ยง ว33282 ว33282 ชุมนุม
ครูจีรนัน ครูศิริวิม ครูทิวารั ครูนพพร
ครูประจั ครูประจั
212 217 424 ดนตรี3
326 326
โฮมรูม แนะแนว ส33206 ค33102 อ33204 พักเที่ยง ติว ท33102 ส33102
ครูอภิสมั ครูธนเด ครูชญาณิ ครูรติรส
ครูจุฬาลั ครูทิวารั ครูสุพัฒ
แนะแนว 532 434 213
531 424 532

ชั้น ม. 6/3 ภาคเรียนที่ 2/2562

โฮมรูม อ33102 ส33102 ท33102 ศ33105 พักเที่ยง แนะแนว พ33202 ค33102
ครูนัธทวั ครูธนเด ครูทิวารั ครูนพพร
ครูอภิสมัครูยรรยงครูชญาณิ
223 532 424 ดนตรี3
แนะแนว บาสเกต 434
โฮมรูม ว33222 ว33222 ติว อ33202 พักเที่ยง ว33242 ว33161 ค33202
ครูวิระ ครูวิระ ครูวราวุ ครูนัธทวั
ครูพรทิพ ครูรัติกา ครูตนตร
314 314 424 223
318 316 435
โฮมรูม ค33202 ว33242 ว33242 ส33206 พักเที่ยง ว33202 ว33202 ว33222
ครูตนตรครูพรทิพครูพรทิพ ครูสุพัฒ
ครูกฤษฏครูกฤษฏ ครูวิระ
435 318 318 533
316 316 314
โฮมรูม ง33101 ท33102พ33102 ส33102 พักเที่ยง ค33102 อ33102 ชุมนุม
ครูเอื้องบุ ครูทิวารั ครูรวิภา ครูธนเด
ครูชญาณิครูนัธทวั
0303 424 114 532
434 223
โฮมรูม ง33202 อ33202 ว33202 ว33202 พักเที่ยง ว33161 ว33161 ค33202
ครูปฐฏิพ ครูนัธทวั ครูกฤษฏครูกฤษฏ
ครูรัติกา ครูรัติกา ครูตนตร
545 223 316 316
316 316 435

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.

2

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

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.

1

1

2

ชั้น ม. 6/9 ภาคเรียนที่ 2/2562
3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ท33204 ศ33203 ติว ง33101 พักเที่ยง ท33102 ว33142 ว33142
ครูเบญจ ครูเบญจ ครูรติรส ครูจันทร
ครูวราวุ ครูประจั ครูประจั
หองสมุด ทัศนศิล 212 0302
424 326 326
โฮมรูม ค33102 อ33102พ33202พ33102 พักเที่ยง ส33206 ง33247 ง33247
ครูรัชนีพ ครูนัธทวัครูยรรยง ครูรวิภา
ครูธนเด ครูประห ครูประห
433 223 บาสเกต 115
532 กษ-2 กษ-2
โฮมรูม ค33102 ท33102 ว33282 ว33282 พักเที่ยง ส33102 ง33263 ง33263
ครูรัชนีพ ครูวราวุ ครูประจั ครูประจั
ครูสุพัฒ ครูมีรัตน ครูมีรัตน
437 424 326 326
533 0102 0102
โฮมรูม ติว อ33102 แนะแนว ส33102 พักเที่ยง ง33247 ง33247 ชุมนุม
ครูชญาณิครูนัธทวั ครูอภิสมั ครูสุพัฒ
ครูประห ครูประห
434 223 แนะแนว 533
กษ-2 กษ-2
โฮมรูม ง33225 ง33225 ง33225 ง33225 พักเที่ยง ง33203 ง33203 ศ33105
ครูยุวดี ครูยุวดี ครูยุวดี ครูยุวดี
ครูปฐฏิพครูปฐฏิพครูนพพร
0301 0301 0301 0301
545 545 ดนตรี3

โฮมรูม

1

ชั้น ม. 6/10 ภาคเรียนที่ 2/2562

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.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม อ33102 พ33102 ง33101 ค33102 พักเที่ยง พ33202ส33206 ท33102
ครูรติรส ครูรวิภา ครูจันทรครูชญาณิ
ครูยรรยง ครูธนเด ครูทิวารั
215 114 0302 434
บาสเกต 532 424
โฮมรูม ส33102 ท33102 ง33263 ง33263 พักเที่ยง ว33142 ว33142 ศ33105
ครูสุพัฒ ครูทิวารั ครูมีรัตน ครูมีรัตน
ครูประจั ครูประจั ครูนพพร
532 424 0102 0102
326 326 ดนตรี3
โฮมรูม แนะแนว ง33282 ง33282 ง33282 พักเที่ยง ง33282 ง33247 ง33247
ครูอภิสมัครูเอื้องบุครูเอื้องบุครูเอื้องบุ
ครูเอื้องบุครูประห ครูประห
แนะแนว 0303 0303 0303
0303 กษ-2 กษ-2
โฮมรูม ติว ค33102 ว33282 ว33282 พักเที่ยง ง33203 ง33203 ชุมนุม
ครูนัธทวัครูชญาณิ ครูประจั ครูประจั
ครูปฐฏิพครูปฐฏิพ
223 434 326 326
545 545
โฮมรูม ติว ส33102 อ33102 ท33204 พักเที่ยง ศ33203 ง33247 ง33247
ครูรัชนีพ ครูสุพัฒ ครูรติรส ครูเบญจ
ครูเบญจ ครูประห ครูประห
434 533 215 หองสมุด
ทัศนศิล กษ-2 กษ-2

1

ชั้น ม. 6/11 ภาคเรียนที่ 2/2562

2

3

4

พักเที่ยง

5

6

7

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.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.

โฮมรูม ว33242 ว33242 ง33101 *33208 พักเที่ยง ค33102 อ33102 พ23210
ครูวรรณ ครูวรรณ ครูยุวดี ครูอนุชิต
ครูชญาณิครูBenja ครูยรรยง
328 328 0301 526
438 227 บาสเกต
โฮมรูม ว33161 ว33161 ค33202 อ33202 พักเที่ยง ว33202 ว33202 *33206
ครูรัติกา ครูรัติกา ครูรัชนีพ ครูBenja
ครูพักตรครูพักตร ครูวรรณ
316 316 437 228
321 321 326
โฮมรูม อ33102 ส33102 ท33102 ค33202 พักเที่ยง ว33161 ว33222 ส33206 แนะแนว
ครูนัธทวั ครูธนเด ครูวราวุ ครูรัชนีพ
ครูรัติกา ครูวัชรา ครูสุพัฒ ครูอภิสมั
223 532 418 437
315 311 532 แนะแนว
โฮมรูม ว33202 ว33202 ส33102 ค33102 พักเที่ยง ว33242 ท33102 ชุมนุม
ครูพักตร ครูพักตร ครูธนเด ครูชญาณิ
ครูวรรณ ครูวราวุ
316 316 532 438
328 418
โฮมรูม ว33222 ว33222 *33206 อ33202 พักเที่ยง ศ33105 ค33202พ33102
ครูวัชรา ครูวัชรา ครูวรรณ ครูBenja
ครูนพพรครูรัชนีพ ครูรวิภา
311 311 326 228
ดนตรี3 437 114

