ชั้น ม. 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค21102อ21201 ก21902
จ. ครูปริศน ครูApril ครูธนธร
115 713 327
อ21102ค21102ท21102
อ. ครูพัชรา ครูปริศนครูกุลชญ
716 115 311
ว21102 ศ21102ศ21102
พ. ครูวลัยภ ครูสยาม ครูสยาม
517 ฝ606 ฝ606
ส21102 ส21102พ21104
พฤ. ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูสทิ ธิชั
426 426 สนาม5
I20202 จ21222 จ21222
ศ. ครูชนาก ครูจิณณ์ ครูจิณณ์
ห้ องสมุด 216 216
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6
7
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9
ว21102 ว21102 ส21104พ21103 I20202
ครูวลัยภ ครูวลัยภ ครูสงั คม ครูณฐั ชย ครูชนาก
517 517 426 222 ห้ องสมุด
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
อ21102อ21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูพัชรา ครูพัชรา STEMS เสริม ยุวกาชาด
716 716
ผู้บาํ เพ็ญ
อ21201ค21102ท21102ท21102 กิจกรรม
ครูApril ครูปริศนครูกุลชญครูกุลชญ ชุมนุม
713 115 311 311
ส21102 ง21103 ง21104 เลือก เลือก
ครูอนุชิตครูปราโมครูวิจิตรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม
426 เกษตร2 622

ชั้น ม. 1/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ง21104 ค21102ส21102
จ. ครูวิจิตราครูปริศน ครูอนุชิต
622 115 426
ว21102 ว21102 ค21102
อ. ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูปริศน
526 526 115
ส21102 ส21102 อ21102
พ. ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูพัชรา
426 426 716
ค21202ค21202 ว21102
พฤ. ครูปริศน ครูปริศน ครูสริ ริน
115 115 526
อ21102อ21102พ21103
ศ. ครูพัชรา ครูพัชรา ครูณฐั ชย
716 716 222
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ท21102ท21102อ21201อ21206 อ21206
ครูกุลชญครูกุลชญ ครูApril ครูพัชรา ครูพัชรา
311 311 713 716 716
ว21202 ว21202 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูนคร ครูนคร จริยธรร คณะครู คณะครู
517 517
ง21103 ค21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูปราโมครูปริศน STEMS เสริม ยุวกาชาด
เกษตร2 115
ผู้บาํ เพ็ญ
ท21102อ21201พ21104ส21104 กิจกรรม
ครูกุลชญ ครูApril ครูสทิ ธิชั ครูสงั คม ชุมนุม
311 713 สนาม5 426
I20202 I20202 ก21902ศ21102ศ21102
ครูรวิวรรครูรวิวรร ครูธนธร ครูสยาม ครูสยาม
ห้ องสมุด ห้ องสมุด 327 ฝ606 ฝ606

ชั้น ม. 1/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ก21902พ21104ค21102
จ. ครูธนธร ครูสทิ ธิชั ครูปริศน
327 สนาม5 115
ท21102 ว21102 ว21102
อ. ครูณฐั ชย ครูวลัยภ ครูวลัยภ
312 517 517
ว21202 ว21202 ค21102
พ. ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูปริศน
526 526 115
อ21201 I20202 อ21102
พฤ. ครูApril ครูณรงค์ ครูพัชรา
713 ห้ องสมุด 716
ค21202ค21202 ว21102
ศ. ครูปริศน ครูปริศน ครูวลัยภ
115 115 517
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ส21104 อ21102 อ21102ศ21102ศ21102
ครูสงั คม ครูพัชรา ครูพัชรา ครูสยาม ครูสยาม
426 716 716 ฝ606 ฝ606
อ21201ค21102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูApril ครูปริศน จริยธรร คณะครู คณะครู
713 115
ส21102 ส21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูอนุชิต ครูอนุชิต STEMS เสริม ยุวกาชาด
426 426
ผู้บาํ เพ็ญ
ส21102ท21102ท21102 ง21104 กิจกรรม
ครูอนุชิต ครูณฐั ชยครูณฐั ชยครูวิจิตรา ชุมนุม
426 312 312 622
ง21103 พ21103 I20202 อ21206 อ21206
ครูปราโมครูณฐั ชย ครูณรงค์ ครูพัชรา ครูพัชรา
เกษตร2 222 ห้ องสมุด 716 716

ชั้น ม. 1/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส21102 ส21102พ21103
จ. ครูอนุชิต ครูอนุชิตครูณฐั ชย
426 426 222
ค21102ส21102พ21104
อ. ครูปริศน ครูอนุชิต ครูสทิ ธิชั
115 426 สนาม5
ง21104 ค21102 ว21102
พ. ครูวิจิตราครูปริศน ครูสริ ริน
622 115 526
อ21102อ21102 ส21104
พฤ. ครูพัชรา ครูพัชรา ครูสงั คม
716 716 426
อ21201ท21102อ21102
ศ. ครูApril ครูณฐั ชย ครูพัชรา
713 312 716
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ศ21102ศ21102ค21102ก21902 ง21103
ครูรัตนา ครูรัตนา ครูปริศน ครูชุลีกร ครูปราโม
ฝ606 ฝ606 115 328 เกษตร2
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
ท21102ท21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูณฐั ชยครูณฐั ชย STEMS เสริม ยุวกาชาด
312 312
ผู้บาํ เพ็ญ
จ21222 จ21222 อ21201 I20202 กิจกรรม
ครูจิณณ์ ครูจิณณ์ ครูApril ครูชนาก ชุมนุม
216 216 713 ห้ องสมุด
ว21102 ว21102 I20202 เลือก เลือก
ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูชนาก เพิ่มเติม เพิ่มเติม
526 526 ห้ องสมุด

ชั้น ม. 1/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
พ21103ค21102พ21104
จ. ครูณฐั ชยครูสมพร ครูสทิ ธิชั
222 125 สนาม5
อ21102ท21102ท21102
อ. ครูองั กฤ ครูณฐั ชยครูณฐั ชย
734 312 312
ง21103 ว21102 ว21102
พ. ครูพัชริน ครูวลัยภ ครูวลัยภ
501 517 517
ส21102 ส21102ค21102
พฤ. ครูจีรพร ครูจีรพร ครูสมพร
422 422 125
ท21102 ว21102 ส21104
ศ. ครูณฐั ชย ครูวลัยภ ครูจีรพร
312 517 422
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ส21102 จ21222 จ21222 ก21902 I20202
ครูจีรพร ครูจิณณ์ ครูจิณณ์ ครูธนธร ครูวีรินท
422 216 216 327 ห้ องสมุด
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
ค21102อ21201 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูสมพร ครูApril STEMS เสริม ยุวกาชาด
125 713
ผู้บาํ เพ็ญ
อ21102อ21102ศ21102ศ21102 กิจกรรม
ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูสยาม ครูสยาม ชุมนุม
734 734 ฝ606 ฝ606
อ21201 ง21104 I20202 เลือก เลือก
ครูApril ครูวิจิตรา ครูวีรินท เพิ่มเติม เพิ่มเติม
713 622 ห้ องสมุด

ชั้น ม. 1/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ท21102ท21102 ง21103
จ. ครูกุลชญครูกุลชญครูพัชริน
312 312 501
ว21102 จ21222 จ21222
อ. ครูวลัยภ ครูจิณณ์ ครูจิณณ์
517 216 216
ค21102ท21102อ21102
พ. ครูสมพรครูกุลชญ ครูองั กฤ
125 325 734
ค21102ศ21102ศ21102
พฤ. ครูสมพร ครูสยาม ครูสยาม
125 ฝ606 ฝ606
ส21102 ส21102 ง21104
ศ. ครูจีรพร ครูจีรพร ครูวิจิตรา
422 422 622
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อ21201ค21102อ21102อ21102 I20202
ครูApril ครูสมพร ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูรวิวรร
713 125 734 734 ห้ องสมุด
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
ส21104 I20202 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูจีรพร ครูรวิวรร STEMS เสริม ยุวกาชาด
422 ห้ องสมุด
ผู้บาํ เพ็ญ
ส21102พ21104ก21902อ21201 กิจกรรม
ครูจีรพร ครูสทิ ธิชั ครูธนธร ครูApril ชุมนุม
422 สนาม5 327 713
ว21102 ว21102พ21103 เลือก เลือก
ครูวลัยภ ครูวลัยภ ครูณฐั ชย เพิ่มเติม เพิ่มเติม
517 517 222

ชั้น ม. 1/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ค21102ศ21102ศ21102
จ. ครูสมพร ครูสยาม ครูสยาม
125 ฝ606 ฝ606
อ21201ค21102ก21902
อ. ครูApril ครูสมพร ครูชุลีกร
713 125 328
ท21102ท21102 I20202
พ. ครูณฐั ชยครูณฐั ชย ครูมลวิภ
312 312 ห้ องสมุด
พ21103พ21104ส21102
พฤ. ครูณฐั ชย ครูสทิ ธิชั ครูจีรพร
222 สนาม5 422
อ21102อ21102ท21102
ศ. ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูณฐั ชย
734 734 312

4

8
5
6
7
9
ว21102 อ21201 ง21104 I20202 ส21104
ครูสริ ริน ครูApril ครูวิจิตราครูมลวิภ ครูจีรพร
526 713 622 ห้ องสมุด 422
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
จ21222 จ21222 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูจิณณ์ ครูจิณณ์ STEMS เสริม ยุวกาชาด
216 216
ผู้บาํ เพ็ญ
ว21102 ว21102 อ21102 ง21103 กิจกรรม
ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูองั กฤ ครูพัชริน ชุมนุม
526 526 734 501
ค21102ส21102 ส21102 เลือก เลือก
ครูสมพร ครูจีรพร ครูจีรพร เพิ่มเติม เพิ่มเติม
125 422 422

ชั้น ม. 1/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
อ21102อ21102 ว21102
จ. ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูสริ ริน
734 734 526
ศ21102ศ21102ค21102
อ. ครูรัตนา ครูรัตนา ครูสมพร
ฝ607 ฝ607 125
จ21222 จ21222 อ21201
พ. ครูจิณณ์ ครูจิณณ์ ครูApril
216 216 713
ว21102 ว21102 ง21103
พฤ. ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูพัชริน
526 526 501
ท21102ค21102ส21104
ศ. ครูกุลชญครูสมพร ครูมลวิภ
322 125 ห้ องสมุด
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ง21104 พ21104ก21902 ส21104 ส21104
ครูวิจิตรา ครูสทิ ธิชั ครูชุลีกร ครูจีรพร ครูมลวิภ
631 สนาม5 328 422 ห้ องสมุด
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
ท21102ท21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูกุลชญครูกุลชญ STEMS เสริม ยุวกาชาด
311 311
ผู้บาํ เพ็ญ
พ21103ค21102ส21102 ส21102 กิจกรรม
ครูณฐั ชยครูสมพร ครูจีรพร ครูจีรพร ชุมนุม
222 125 422 422
ส21102 อ21102 อ21201 เลือก เลือก
ครูจีรพร ครูองั กฤ ครูApril เพิ่มเติม เพิ่มเติม
422 734 713

ชั้น ม. 1/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
จ21222 จ21222 ท21102
จ. ครูจิณณ์ ครูจิณณ์ ครูกุลชญ
216 216 312
ง21104 พ21104 I20202
อ. ครูวิจิตราครูสทิ ธิชั ครูวีรินท
622 สนาม5 ห้ องสมุด
ค21102อ21201 ส21104
พ. ครูปริศน ครูApril ครูสงั คม
115 713 426
อ21102อ21102ค21102
พฤ. ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูปริศน
734 734 115
ส21102 ส21102 อ21201
ศ. ครูอนุชิต ครูอนุชิต ครูApril
426 426 713
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ค21102 I20202 ว21102 ง21103 พ21103
ครูปริศน ครูวีรินท ครูวลัยภครูปราโมครูณฐั ชย
115 ห้ องสมุด 517 เกษตร2 222
เลือก เลือก คุณธรรม ประชุม ประชุม
เพิ่มเติม เพิ่มเติม จริยธรร คณะครู คณะครู
ศ21102ศ21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูรัตนา ครูรัตนา STEMS เสริม ยุวกาชาด
ฝ607 ฝ607
ผู้บาํ เพ็ญ
ว21102 ว21102 ส21102 ก21902 กิจกรรม
ครูวลัยภ ครูวลัยภ ครูอนุชิต ครูสรุ ีย์พั ชุมนุม
517 517 426 318
ท21102ท21102อ21102 เลือก เลือก
ครูกุลชญครูกุลชญ ครูองั กฤ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
311 311 734

ชั้น ม. 2/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ว22102 ว22102 ส22104
จ. ครูประภ ครูประภ ครูอมั พร
525 525 401
อ22102ค22202ค22202
อ. ครูองั กฤ ครูพลับ ครูพลับ
722 114 114
ค22102ท22102 ว22102
พ. ครูพลับ ครูมัทนา ครูประภ
114 323 525
ว22202 ว22202 ส22102
พฤ. ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธครูทภิ าพ
512 512 423
ง22104 ค22102อ22201
ศ. ครูศราวุ ครูพลับ ครูClaire
622 114 715
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อ22201ค22102ท22102ท22102พ22104
ครูClaire ครูพลับ ครูมัทนา ครูมัทนา ครูประสิ
715 114 323 323 สนาม1
ส22102 ส22102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูทภิ าพครูทภิ าพ จริยธรร คณะครู คณะครู
423 423
ศ21102ก22902 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูอนุสทิ ครูอมั รา STEMS เสริม ยุวกาชาด
ดนตรีสา คหกรรม
ผู้บาํ เพ็ญ
ง22103 พ22103อ22206อ22206 กิจกรรม
ครูจงจิต ครูอรชร ครูองั กฤ ครูองั กฤ ชุมนุม
ฝ603 224 722 722
ศ22103อ22102 อ22102 ส22234
ครูรัญช ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูเพ็ญจั
ฝ604 722 722 425

ชั้น ม. 2/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ค22202ค22202ท22102
จ. ครูพลับ ครูพลับ ครูมัทนา
114 114 323
ค22102 ว22102 ว22102
อ. ครูพลับ ครูประภ ครูประภ
114 525 525
ว22202 ว22202 ส22102
พ. ครูนัยนา ครูนัยนา ครูทภิ าพ
522 522 423
อ22201ค22102ส22104
พฤ. ครูClaire ครูพลับ ครูอมั พร
715 114 401
ว22102 ก22902 อ22102
ศ. ครูประภ ครูอมั รา ครูองั กฤ
525 คหกรรม 722

4

8
9
5
6
7
ศ21102ส22102 ส22102 ง22104 อ22201
ครูอนุสทิ ครูทภิ าพ ครูทภิ าพ ครูศราวุ ครูClaire
ดนตรีสา 423 423 622 713
ท22102ท22102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูมัทนา ครูมัทนา จริยธรร คณะครู คณะครู
323 323
อ22102อ22102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูองั กฤ ครูองั กฤ STEMS เสริม ยุวกาชาด
ผู้บาํ เพ็ญ
722 722
อ22206อ22206พ22103พ22104 กิจกรรม
ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูอรชร ครูประสิ ชุมนุม
722 722 224 สนาม1
ส22234
ง22103 ค22102ศ22103
ครูจงจิต ครูพลับ ครูรัญช
ครูเพ็ญจั
425
ฝ603 114 ฝ604

ชั้น ม. 2/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ท22102ท22102อ22201
จ. ครูมัทนา ครูมัทนา ครูClaire
323 323 713
ส22102พ22104พ22103
อ. ครูทภิ าพ ครูประสิ ครูอรชร
423 สนาม1 224
ท22102ค22102ส22234
พ. ครูมัทนา ครูพลับ ครูเพ็ญจั
323 114 425
ว22102 ว22102 อ22102
พฤ. ครูประภ ครูประภ ครูศิริชัย
525 525 714
ศ22103 ง22103 ค22102
ศ. ครูรัญช ครูจงจิต ครูพลับ
ฝ604 ฝ603 114

8
5
6
7
9
ค22102ส22104 ว22102 เลือก เลือก
ครูพลับ ครูอมั พร ครูประภ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
114 401 525
อ22102อ22102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูศิริชัย ครูศิริชัย จริยธรร คณะครู คณะครู
714 714
ญ2023 ญ2023 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูกมลฉั ครูกมลฉั STEMS เสริม ยุวกาชาด
212 212
ผู้บาํ เพ็ญ
ศ21102ก22902 ส22102 ส22102 กิจกรรม
ครูอนุสทิ ครูอมั รา ครูทภิ าพครูทภิ าพ ชุมนุม
ดนตรีสา คหกรรม 423 423
เลือก เลือก
ง22104 อ22201
ครูศราวุ ครูClaire
เพิ่มเติม เพิ่มเติม
622 715

ชั้น ม. 1/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
อ21201 ว21102 ว21102
จ. ครูApril ครูวลัยภ ครูวลัยภ
713 517 517
ค21102อ21206 อ21206
อ. ครูสมพร ครูพัชรา ครูพัชรา
125 716 716
อ21201ค21202ค21202
พ. ครูApril ครูจันทร์ ครูจันทร์
713 125 125
ว21102 ท21102ท21102
พฤ. ครูวลัยภ ครูณฐั ชยครูณฐั ชย
517 312 312
ว21202 ว21202 ค21102
ศ. ครูสริ ริน ครูสริ ริน ครูสมพร
526 526 125

4

5
6
7
8
9
อ21102 ง21104 พ21103 I20201 I20201
ครูองั กฤ ครูวิจิตราครูณฐั ชย ครูณรงค์ ครูณรงค์
734 631 222 ห้ องสมุด ห้ องสมุด
ส21102 ส21102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูจีรพร ครูจีรพร จริยธรร คณะครู คณะครู
422 422
อ21102อ21102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูองั กฤ ครูองั กฤ STEMS เสริม ยุวกาชาด
734 734
ผู้บาํ เพ็ญ
ง21103 ส21102ค21102พ21104 กิจกรรม
ครูพัชริน ครูจีรพร ครูสมพร ครูสทิ ธิชั ชุมนุม
501 422 125 สนาม5
ท21102ศ21102ศ21102ส21104 ก21902
ครูณฐั ชย ครูรัตนา ครูรัตนา ครูสงั คม ครูสรุ ีย์พั
312 ฝ607 ฝ607 426 318

ชั้น ม. 2/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ท22102ค22102ส22104
จ. ครูกาญจ ครูคณิน ครูสงั คม
325 116 424
ค22202ค22202อ22102
อ. ครูจันทร์ ครูจันทร์ ครูองั กฤ
116 116 722
ว22102 ว22102 ค22102
พ. ครูประภ ครูประภ ครูคณิน
525 525 116
ส22102 ส22102 ก22902
พฤ. ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูอมั รา
424 424 คหกรรม
อ22102อ22102 ง22103
ศ. ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูประพั
722 722 ฝ603

4

8
5
6
7
9
พ22103ว22102พ22104อ22206 อ22206
ครูอรชร ครูประภ ครูประสิ ครูองั กฤ ครูองั กฤ
224 525 สนาม1 722 722
ท22102ท22102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูกาญจ ครูกาญจ จริยธรร คณะครู คณะครู
324 324
ศ22103 ง22104 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูรัญช ครูณฐั พร STEMS เสริม ยุวกาชาด
ฝ604 631
ผู้บาํ เพ็ญ
อ22201ค22102ศ22102ส22234 กิจกรรม
ครูClaire ครูคณิน ครูวราพง ครูวีรินท ชุมนุม
715 116 ดนตรีไท 427
อ22201
ว22202 ว22202 ส22102
ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ ครูทพิ วร
ครูClaire
512 512 424
713

ชั้น ม. 2/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค22102ท22102 ว22102
จ. ครูคณิน ครูกาญจ ครูประภ
116 325 525
ส22102 ส22102พ22104
อ. ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูประสิ
424 424 สนาม1
ค22102อ22201 ง22103
พ. ครูคณิน ครูClaire ครูประพั
116 715 ฝ603
อ22102อ22102 ง22104
พฤ. ครูองั กฤ ครูองั กฤ ครูณฐั พร
722 722 631
ท22102ท22102ส22104
ศ. ครูกาญจ ครูกาญจ ครูสงั คม
325 325 426

8
9
5
6
7
ส22102ศ22103อ22102 เลือก เลือก
ครูทพิ วร ครูรัญช ครูองั กฤ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
424 ฝ604 722
ว22102 ว22102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูประภ ครูประภ จริยธรร คณะครู คณะครู
525 525
ศ22102พ22103 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูวราพง ครูอรชร STEMS เสริม ยุวกาชาด
ดนตรีไท 224
ผู้บาํ เพ็ญ
ญ2023 ญ2023 ส22234ค22102 กิจกรรม
ครูกมลฉั ครูกมลฉั ครูวีรินท ครูคณิน ชุมนุม
212 212 425 116
อ22201
ก22902 เลือก เลือก
ครูอมั รา เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ครูClaire
คหกรรม
715

ชั้น ม. 2/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
อ22102อ22102 ส22234
จ. ครูศิริชัย ครูศิริชัย ครูวีรินท
714 714 425
ญ2023 ญ2023 ค22102
อ. ครูกมลฉั ครูกมลฉั ครูคณิน
212 212 116
ก22902พ22103 ง22104
พ. ครูธนธร ครูณฐั ชยครูณฐั พร
327 222 631
พ22104ค22102ส22102
พฤ. ครูจารุวร ครูคณิน ครูทพิ วร
สนาม3 116 424
ศ22102 ว22102 ว22102
ศ. ครูวราพงครูประภ ครูประภ
ดนตรีไท 525 525

4

8
9
5
6
7
ง22103 อ22201ท22102 เลือก เลือก
ครูประพั ครูClaire ครูกาญจ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ฝ603 715 325
ส22102 ส22102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูทพิ วร ครูทพิ วร จริยธรร คณะครู คณะครู
424 424
ว22102 อ22102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูประภ ครูศิริชัย STEMS เสริม ยุวกาชาด
525 714
ผู้บาํ เพ็ญ
ศ22103ส22104ท22102ท22102 กิจกรรม
ครูรัญช ครูสงั คม ครูกาญจ ครูกาญจ ชุมนุม
ฝ604 426 324 324
ค22102อ22201 เลือก เลือก
ครูคณิน ครูClaire เพิ่มเติม เพิ่มเติม
116 715

ชั้น ม. 2/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
พ22104ก22902ค22102
จ. ครูจารุวร ครูธนธร ครูพลับ
สนาม3 327 114
อ22102อ22102 ส22104
อ. ครูศิริชัย ครูศิริชัย ครูอมั พร
714 714 401
พ22103ส22102ค22102
พ. ครูณฐั ชยครูทภิ าพ ครูพลับ
222 423 114
ค22102ท22102ท22102
พฤ. ครูพลับ ครูมัทนา ครูมัทนา
114 323 323
ส22102 ส22102 ส22234
ศ. ครูทภิ าพครูทภิ าพ ครูวีรินท
423 423 423

4

5
6
7
9
8
ศ22103ท22102 ง22103 เลือก เลือก
ครูรัญช ครูมัทนา ครูจงจิต เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ฝ604 323 ฝ603
ญ2023 ญ2023 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูกมลฉั ครูกมลฉั จริยธรร คณะครู คณะครู
212 212
อ22201 ง22104 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูClaire ครูศราวุ STEMS เสริม ยุวกาชาด
715 622
ผู้บาํ เพ็ญ
ว22102 ว22102 อ22102อ22201 กิจกรรม
ครูประภ ครูประภ ครูศิริชัย ครูClaire ชุมนุม
525 525 714 715
ศ21102
ว22102 เลือก เลือก
ครูอนุสทิ
ครูประภ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ดนตรีสา
525

ชั้น ม. 2/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส22234พ22104 ง22103
จ. ครูวีรินท ครูจารุวร ครูจงจิต
424 สนาม3 ฝ603
ว22102 ส22102ศ22103
อ. ครูทพิ วร ครูทภิ าพ ครูรัญช
518 423 ฝ604
อ22102อ22102พ22103
พ. ครูศิริชัย ครูศิริชัย ครูณฐั ชย
714 714 222
ว22102 ว22102 ค22102
พฤ. ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูพลับ
518 518 114
ค22102 ญ2023 ญ2023
ศ. ครูพลับ ครูกมลฉั ครูกมลฉั
114 212 212

8
5
6
7
9
ส22104 ง22104 อ22201 เลือก เลือก
ครูอมั พร ครูศราวุ ครูClaire เพิ่มเติม เพิ่มเติม
401 622 715
ก22902อ22201 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูธนธร ครูClaire จริยธรร คณะครู คณะครู
327 715
ค22102ท22102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูพลับ ครูมัทนา STEMS เสริม ยุวกาชาด
114 323
ผู้บาํ เพ็ญ
ศ21102ท22102ท22102 กิจกรรม
ครูอนุสทิ ครูมัทนา ครูมัทนา ชุมนุม
ดนตรีสา 323 323
ส22102 ส22102 อ22102 เลือก เลือก
ครูทภิ าพครูทภิ าพ ครูศิริชัย เพิ่มเติม เพิ่มเติม
423 423 714

ชั้น ม. 3/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ค23202ค23202อ23102
จ. ครูปิยวดี ครูปิยวดี ครูพลอย
113 113 735
ท23102ท23102ค23102
อ. ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั ครูปิยวดี
325 325 113
ส23102 ส23102 ก23902
พ. ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั ครูชุลีกร
425 425 328
ส23104ค23102ท23102
พฤ. ครูจรัล ครูปิยวดี ครูเพ็ญจั
417 113 325
ค23102 ว23204 ว23204
ศ. ครูปิยวดี ครูทพิ วร ครูทพิ วร
113 518 518

4

8
5
6
7
9
ส23102 ว23102 ว23102
อ23201
ครูNicol
ครูเพ็ญจั ครูทพิ วร ครูทพิ วร
732
425 518 518
ว23102 ง23104 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูทพิ วร ครูทวิชา จริยธรร คณะครู คณะครู
518 621
อ23102อ23102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูพลอยครูพลอย STEMS เสริม ยุวกาชาด
735 735
ผู้บาํ เพ็ญ
ง23103 อ23207 อ23207พ23104 กิจกรรม
ครูสมพรครูพลอยครูพลอยครูจารุวร ชุมนุม
คหกรรม 735 735 สนาม3
อ23201 ส23236พ23103ศ23102ศ23102
ครูNicol ครูวีรินท ครูมาลี ครูไอยล ครูไอยล
732 424 223 ฝ607 ฝ607

ชั้น ม. 3/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
อ23102อ23102ค23102
จ. ครูพลอยครูพลอย ครูปิยวดี
735 735 113
อ23207อ23207 ส23102
อ. ครูพลอยครูพลอย ครูเพ็ญจั
735 735 425
ง23104 ค23102ท23102
พ. ครูทวิชา ครูปิยวดี ครูวิยะด
621 113 324
อ23201 ส23102 ส23102
พฤ. ครูNicol ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั
732 425 425
ก23902 ว23102 ว23102
ศ. ครูชุลีกร ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ
328 512 512

4

8
5
6
7
9
ท23102ท23102อ23201พ23104
ครูวิยะด ครูวิยะด ครูNicol ครูจารุวร
324 324 732 สนาม3
ศ23102ศ23102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูไอยล ครูไอยล จริยธรร คณะครู คณะครู
ฝ604 ฝ604
ว23102 ง23103 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูฉัทท์ธ ครูสมพร STEMS เสริม ยุวกาชาด
518 คหกรรม
ผู้บาํ เพ็ญ
ค23202ค23202 ว23204 ว23204 กิจกรรม
ครูจันทร์ ครูจันทร์ ครูทพิ วร ครูทพิ วร ชุมนุม
114 114 518 518
ค23102ส23104 อ23102พ23103ส23236
ครูปิยวดี ครูสงั คม ครูพลอย ครูมาลี ครูวีรินท
113 426 735 223 427

ชั้น ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ญ2023 ญ2023
จ. ครูกมลฉั ครูกมลฉั
212 212
ว22102 ท22102ท22102
อ. ครูนคร ครูมัทนา ครูมัทนา
525 323 323
อ22201ค22102ส22102
พ. ครูClaire ครูคณิน ครูทพิ วร
715 116 424
ท22102พ22104ก22902
พฤ. ครูมัทนา ครูจารุวร ครูธนธร
323 สนาม3 327
พ22103ค22102อ22102
ศ. ครูณฐั ชย ครูคณิน ครูศิริชัย
222 116 714

4

5
6
7
9
8
ค22102อ22102 อ22102 เลือก เลือก
ครูคณิน ครูศิริชัย ครูศิริชัย เพิ่มเติม เพิ่มเติม
116 714 714
อ22201 ส22104 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูClaire ครูสงั คม จริยธรร คณะครู คณะครู
715 426
ง22103 ศ22103 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูประพั ครูรัญช STEMS เสริม ยุวกาชาด
ฝ603 ฝ604
ผู้บาํ เพ็ญ
ส22234 ง22104 ส22102 ส22102 กิจกรรม
ครูวีรินท ครูณฐั พรครูทพิ วร ครูทพิ วร ชุมนุม
423 631 424 424
ว22102 ว22102 ศ22102 เลือก เลือก
ครูนคร ครูนคร ครูวราพง เพิ่มเติม เพิ่มเติม
525 525 ดนตรีไท

ชั้น ม. 2/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ศ22103พ22103
จ. ครูรัญช ครูณฐั ชย
ฝ604 222
อ22201ก22902พ22104
อ. ครูClaire ครูธนธร ครูจารุวร
715 327 สนาม3
ส22102 ส22102 ว22102
พ. ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูทพิ วร
424 424 518
ค22102อ22201 ง22103
พฤ. ครูคณิน ครูClaire ครูประพั
116 715 ฝ603
อ22102อ22102ค22102
ศ. ครูศิริชัย ครูศิริชัย ครูคณิน
714 714 116

8
5
6
7
9
ท22102ท22102ส22102 เลือก เลือก
ครูกาญจ ครูกาญจ ครูทพิ วร เพิ่มเติม เพิ่มเติม
325 325 424
ส22104ค22102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูสงั คม ครูคณิน จริยธรร คณะครู คณะครู
426 116
ง22104 ส22234 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูณฐั พร ครูวีรินท STEMS เสริม ยุวกาชาด
631 423
ผู้บาํ เพ็ญ
ศ22102อ22102 ญ2023 ญ2023 กิจกรรม
ครูวราพง ครูศิริชัย ครูกมลฉั ครูกมลฉั ชุมนุม
ดนตรีไท 714 212 212
ว22102 ว22102 ท22102 เลือก เลือก
ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูกาญจ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
518 518 325

ชั้น ม. 3/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ส23236ท23102ท23102
จ. ครูเกษร ครูวิยะด ครูวิยะด
427 324 324
พ23103ค23102ท23102
อ. ครูมาลี ครูสง่า ครูวิยะด
223 121 324
อ23102 ว23102 ว23102
พ. ครูพลอยครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ
735 512 512
ส23102 ส23102 ว23102
พฤ. ครูเกษร ครูเกษร ครูฉัทท์ธ
427 427 518
อ23201ค23102ส23102
ศ. ครูNicol ครูสง่า ครูเกษร
732 121 427

4

8
5
6
7
9
อ23201ค23202ค23202 ว23204 ว23204
ครูNicol ครูจันทร์ ครูจันทร์ ครูทพิ วร ครูทพิ วร
732 116 116 518 518
อ23207อ23207 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูพลอยครูพลอย จริยธรร คณะครู คณะครู
735 735
ค23102 ง23104 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูสง่า ครูทวิชา STEMS เสริม ยุวกาชาด
121 621
ผู้บาํ เพ็ญ
ง23103 พ23104ศ23102ศ23102 กิจกรรม
ครูชนินทครูจารุวร ครูไอยล ครูไอยล ชุมนุม
ฝึ กงาน5 สนาม3 ฝ607 ฝ607
ส23104 อ23102 ก23902อ23102
ครูสงั คม ครูพลอย ครูชุลีกร ครูพลอย
425 735 328 735

ชั้น ม. 3/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค23102ส23104 ว23102
จ. ครูสง่า ครูสงั คม ครูทพิ วร
121 424 518
ฝ20242ฝ20242พ23103
อ. ครูพัชริน ครูพัชริน ครูมาลี
214 214 223
ว23102 ว23102 ส23102
พ. ครูทพิ วร ครูทพิ วร ครูเกษร
518 518 427
ท23102ค23102ส23236
พฤ. ครูกุลชญ ครูสง่า ครูวีรินท
312 122 418
อ23102อ23102 ง23103
ศ. ครูพลอยครูพลอยครูชนินท
735 735 ฝึ กงาน5

8
6
7
9
อ23102ท23102ท23102พ23104
ครูพลอยครูกุลชญครูกุลชญครูจารุวร
735 324 324 สนาม3
ส23102 ส23102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูเกษร ครูเกษร จริยธรร คณะครู คณะครู
427 427
อ23201ค23102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูNicol ครูสง่า STEMS เสริม ยุวกาชาด
732 121
ผู้บาํ เพ็ญ
ก23902 ง23104 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูชุลีกร ครูทวิชา เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
328 621
ศ23102ศ23102อ23201 เลือก เลือก
ครูไอยล ครูไอยล ครูNicol เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ฝ606 ฝ606 732
5

ชั้น ม. 3/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส23102 ส23102พ23104
จ. ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั ครูจารุวร
425 425 สนาม3
อ23201ค23102 ง23103
อ. ครูNicol ครูปิยวดี ครูสมพร
732 113 คหกรรม
ท23102ท23102อ23102
พ. ครูวิยะด ครูวิยะด ครูศิริลัค
324 324 725
อ23102อ23102 อ23201
พฤ. ครูศิริลัค ครูศิริลัค ครูNicol
725 725 732
ท23102ค23102ส23102
ศ. ครูวิยะด ครูปิยวดี ครูเพ็ญจั
324 113 425

5
6
7
8
9
ง23104 ศ23102ศ23102ฝ20242ฝ20242
ครูทวิชา ครูไอยล ครูไอยล ครูนันทา ครูนันทา
621 ฝ607 ฝ607 215 215
ส23236 ว23102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูวีรินท ครูฉัทท์ธ จริยธรร คณะครู คณะครู
418 518
ค23102ส23104 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูปิยวดี ครูสงั คม STEMS เสริม ยุวกาชาด
113 424
ผู้บาํ เพ็ญ
ว23102 ว23102 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
518 518
เลือก เลือก
พ23103ก23902
ครูมาลี ครูชุลีกร
เพิ่มเติม เพิ่มเติม
223 328

ชั้น ม. 3/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
อ23102อ23102
จ. ครูศิริลัค ครูศิริลัค
725 725
ท23102ท23102 ว23102
อ. ครูวิยะด ครูวิยะด ครูทนงศั
324 324 526
ค23102ส23104 ง23104
พ. ครูปิยวดี ครูสงั คม ครูทวิชา
113 427 621
ว23102 ว23102พ23104
พฤ. ครูทนงศั ครูทนงศั ครูจารุวร
528 528 สนาม3
พ23103ท23102ค23102
ศ. ครูมาลี ครูวิยะด ครูปิยวดี
223 324 113

8
5
6
7
9
ง23103 อ23201 ส23102ศ23102ศ23102
ครูสมพร ครูNicol ครูเพ็ญจั ครูไอยล ครูไอยล
คหกรรม 732 425 ฝ607 ฝ607
ฝ20242ฝ20242คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูนันทา ครูนันทา จริยธรร คณะครู คณะครู
215 215
อ23102ก23902 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูศิริลัค ครูชุลีกร STEMS เสริม ยุวกาชาด
725 328
ผู้บาํ เพ็ญ
อ23201ค23102 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูNicol ครูปิยวดี เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
732 113
ส23236 ส23102 ส23102 เลือก เลือก
ครูวีรินท ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั เพิ่มเติม เพิ่มเติม
424 425 425

ชั้น ม. 3/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
อ23201ศ23102ศ23102
จ. ครูNicol ครูรัตนา ครูรัตนา
732 ฝ607 ฝ607
ส23104 ว23102 ว23102
อ. ครูสงั คม ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ
427 518 518
ท23102อ23102ค23102
พ. ครูสวุ ัฒน์ครูศิริลัค ครูปิยวดี
325 725 113
ค23102ฝ20242ฝ20242
พฤ. ครูปิยวดี ครูพัชริน ครูพัชริน
113 214 214
ว23102 ท23102ท23102
ศ. ครูฉัทท์ธครูสวุ ัฒน์ครูสวุ ัฒน์
518 322 322

4

8
5
6
7
9
ส23236พ23104 ง23104 ค23102
ครูวีรินท ครูจารุวร ครูทวิชา ครูปิยวดี
423 สนาม3 621 113
อ23102อ23102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูศิริลัค ครูศิริลัค จริยธรร คณะครู คณะครู
725 725
ส23102 ส23102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั STEMS เสริม ยุวกาชาด
425 425
ผู้บาํ เพ็ญ
ส23102 อ23201 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูเพ็ญจั ครูNicol เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
425 732
ก23902พ23103 ง23103 ค23208ค23208
ครูชุลีกร ครูมาลี ครูสมพร ครูธนัชช ครูธนัชช
328 223 คหกรรม 117 117

ชั้น ม. 4/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว31221 ว31221 ว31241 ว31241
จ. ครูลาวัล ครูลาวัล ครูนคร ครูนคร
511 511 521 521
ว31201 ว31201 อ31102อ31102
อ. ครูสนุ ทร ครูสนุ ทร ครูอรนุช ครูอรนุช
527 527 736 736
พ31102พ31202ค31104ค31104
พ. ครูประสิ ครูบุบผา ครูวิไล ครูวิไล
สนาม1 224 121 121
ค31104ค31104ท31102ท31102
พฤ. ครูวิไล ครูวิไล ครูศรีวรรครูศรีวรร
121 121 322 322
ส31102 ส31102ค31104ค31104
ศ. ครูพรทิพครูพรทิพ ครูวิไล ครูวิไล
418 418 121 121

5

8
6
7
9
อ31205ค31104อ31204 อ31204
ครูElizab ครูวิไล ครูชีวัน ครูชีวัน
721 121 733 733
ส30232 คุณธรรม ว31262 ว31262
ครูพรทิพ จริยธรร ครูปุณยวีครูปุณยวี
527 527
418
ว31221 อ31205 ง31103 ก31902
ครูลาวัล ครูElizab ครูวัชรี ครูชุลีกร
511 721 คหกรรม 328
ว31201 ว31201 ง30202 ง30202
ครูสนุ ทร ครูสนุ ทร ครูณฐกฤครูณฐกฤ
527 527 632 632
ศ31102 ว31262 ง31204 ว31241
ครูกฤศวัครูประธาครูณฐกฤ ครูนคร
นาฎศิลป์ 625 632 521

ชั้น ม. 3/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ก23902ค23102 ง23104
จ. ครูชุลีกร ครูสง่า ครูทวิชา
328 121 621
อ23102อ23102ท23102
อ. ครูศิริลัค ครูศิริลัคครูสวุ ัฒน์
725 725 325
ฝ20242ฝ20242อ23201
พ. ครูนันทา ครูนันทา ครูNicol
215 215 732
ท23102ท23102ส23102
พฤ. ครูสวุ ัฒน์ครูสวุ ัฒน์ ครูเกษร
325 325 427
ค23102ศ23102ศ23102
ศ. ครูสง่า ครูรัตนา ครูรัตนา
121 ฝ606 ฝ606

4

5
6
7
8
9
ส23102 ส23102พ23104ส23236
ครูเกษร ครูเกษร ครูจารุวร ครูวีรินท
427 427 สนาม3 427
ว23102 ว23102 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูทนงศั ครูทนงศั จริยธรร คณะครู คณะครู
526 526
ว23102 อ23102 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูทนงศั ครูศิริลัค STEMS เสริม ยุวกาชาด
526 725
ผู้บาํ เพ็ญ
พ23103ค23102 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูมาลี ครูสง่า เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
223 121
ง23103 อ23201 ส23104 เลือก เลือก
ครูชนินท ครูNicol ครูสงั คม เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ฝึ กงาน5 732 426

ชั้น ม. 3/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว23102 ว23102 ส23102
จ. ครูฉัทท์ธ ครูฉัทท์ธ ครูเกษร
518 518 427
ค23102พ23104อ23201
อ. ครูสง่า ครูจารุวร ครูNicol
113 สนาม3 732
ค23102ก23902พ23103
พ. ครูสง่า ครูชุลีกร ครูมาลี
122 328 223
ฝ20242ฝ20242อ23102
พฤ. ครูนันทา ครูนันทา ครูศิริลัค
215 215 725
อ23102อ23102 อ23201
ศ. ครูศิริลัค ครูศิริลัค ครูNicol
725 725 732

8
5
6
7
9
ง23103 ง23104
ท23102ท23102
ครูชนินท ครูทวิชา
ครูสวุ ัฒน์ครูสวุ ัฒน์
ฝึ กงาน5 621
321 321
ศ23102ศ23102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูรัตนา ครูรัตนา จริยธรร คณะครู คณะครู
ฝ607 ฝ607
ส23104 ส23236 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูสงั คม ครูเกษร STEMS เสริม ยุวกาชาด
427 427
ผู้บาํ เพ็ญ
ค23102ท23102ค23208ค23208 กิจกรรม
ครูสง่า ครูสวุ ัฒน์ ครูนรกา ครูนรกา ชุมนุม
121 321 117 117
ส23102 ส23102 ว23102 เลือก เลือก
ครูเกษร ครูเกษร ครูฉัทท์ธ เพิ่มเติม เพิ่มเติม
427 427 518

ชั้น ม. 3/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
ว23102 ว23102 ส23104
จ. ครูทนงศั ครูทนงศั ครูจรัล
526 526 417
พ23104อ23201 ส23102
อ. ครูจารุวร ครูNicol ครูเกษร
สนาม3 732 427
อ23102ค23102ฝ20242
พ. ครูศิริลัค ครูสง่า ครูพัชริน
725 122 214
ค23102ศ23102ศ23102
พฤ. ครูสง่า ครูรัตนา ครูรัตนา
122 ฝ607 ฝ607
ส23102 ส23102 ว23102
ศ. ครูเกษร ครูเกษร ครูทนงศั
427 427 526

4

8
5
6
7
9
อ23102อ23102 ส23236ฝ20242
ครูศิริลัค ครูศิริลัค ครูเกษร ครูพัชริน
725 725 427 214
ง23104 ง23103 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูทวิชา ครูชนินท จริยธรร คณะครู คณะครู
621 ฝึ กงาน5
ก23902อ23201 STAR เรียน ลูกเสือ
ครูชุลีกร ครูNicol STEMS เสริม ยุวกาชาด
328 732
ผู้บาํ เพ็ญ
ท23102พ23103 เลือก เลือก กิจกรรม
ครูสวุ ัฒน์ ครูมาลี เพิ่มเติม เพิ่มเติม ชุมนุม
321 223
ค23102ท23102ท23102ค23208ค23208
ครูสง่า ครูสวุ ัฒน์ครูสวุ ัฒน์ ครูวิไล ครูวิไล
121 324 324 121. 121.

ชั้น ม. 4/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค31102ค31102 ว31221 ว31221
จ. ครูนรกา ครูนรกา ครูลาวัล ครูลาวัล
117 117 511 511
ส31102 ส31102 ว31201 ว31201
อ. ครูพรทิพครูพรทิพครูสนุ ทร ครูสนุ ทร
418 418 527 527
ว31241 ว31241 อ31102อ31102
พ. ครูนคร ครูนคร ครูอรนุช ครูอรนุช
521 521 736 736
พ31102พ31202ค31202ค31202
พฤ. ครูประสิ ครูบุบผา ครูนรกา ครูนรกา
สนาม1 224 117 117
อ31204อ31204ค31202ค31202
ศ. ครูชีวัน ครูชีวัน ครูนรกา ครูนรกา
733 733 117 117

5

8
9
6
7
ง31103 ท31102ท31102ศ31102
ครูวัชรี ครูวัชริน ครูวัชริน ครูกฤศวั
คหกรรม 321 321 นาฎศิลป์
ง31204 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูณฐกฤ จริยธรร คณะครู คณะครู
632
ค31102 ว31221 อ31205 ก31902
ครูนรกา ครูลาวัล ครูElizabครูสรุ ีย์พั
117 511 721 318
ว31241 ส30232 อ31205 กิจกรรม
ครูนคร ครูพรทิพครูElizab ชุมนุม
ศูนย์วิทย 418 712
ว31201 ว31201
ครูสนุ ทร ครูสนุ ทร
527 527

ชั้น ม. 4/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
อ31205 ส30232ค31102ค31102
จ. ครูElizabครูพรทิพครูพิทยา ครูพิทยา
715 418 118 118
ท31102ท31102ค31202ค31202
อ. ครูศรีวรรครูศรีวรรครูพิทยา ครูพิทยา
322 322 118 118
ว31221 ว31221 อ31204อ31204
พ. ครูลาวัล ครูลาวัล ครูชีวัน ครูชีวัน
511 511 733 733
พ31202พ31102ว31201 ว31201
พฤ. ครูบุบผา ครูประสิ ครูทนงศั ครูทนงศั
224 สนาม1 528 528
ว31241 ว31241 ค31202ค31202
ศ. ครูนคร ครูนคร ครูพิทยา ครูพิทยา
521 521 118 118
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7
ว31221 ง31103 อ31102 อ31102
ครูลาวัล ครูวัชรี ครูอรนุช ครูอรนุช
511 คหกรรม 736 736
ก31902 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูชุลีกร จริยธรร คณะครู คณะครู
328
ว31201 ว31201 ศ31102 ง31204
ครูทนงศั ครูทนงศั ครูกฤศวั ครูณฐกฤ
526 526 นาฎศิลป์ 632
ค31102อ31205 ว31241 กิจกรรม
ครูพิทยาครูElizab ครูนคร ชุมนุม
118 712 521
ส31102 ส31102
ครูพรทิพครูพรทิพ
418 418

ชั้น ม. 4/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
อ31102อ31102 ส31102 ส31102
จ. ครูอรนุช ครูอรนุช ครูพรทิพครูพรทิพ
736 736 418 418
ค31102ค31102อ31204อ31204
อ. ครูธนัชช ครูธนัชช ครูชีวัน ครูชีวัน
117 117 733 733
ท31102ท31102 ว31221 ว31221
พ. ครูศรีวรรครูศรีวรร ครูลาวัล ครูลาวัล
322 322 511 511
ว31241 ว31241 ค31202ค31202
พฤ. ครูกนกพครูกนกพ ครูธนัชช ครูธนัชช
521 521 118 118
ค31202ค31202 ว31201 ว31201
ศ. ครูธนัชช ครูธนัชช ครูสนุ ทร ครูสนุ ทร
117 117 527 527
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ค31102 ว31221 อ31205 ก31902
ครูธนัชช ครูลาวัล ครูElizab ครูชุลีกร
117 511 715 328
ว31241 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูกนกพ จริยธรร คณะครู คณะครู
521
ว31201 ว31201พ31202 ง31103
ครูสนุ ทร ครูสนุ ทร ครูบุบผา ครูวัชรี
527 527 222 คหกรรม
ศ31102พ31102ส30232 กิจกรรม
ครูกฤศวั ครูประสิ ครูพรทิพ ชุมนุม
นาฎศิลป์ สนาม1 418
ง31204 อ31205
ครูณฐกฤครูElizab
632 715

ชั้น ม. 4/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ท31102ท31102อ31205พ31102
จ. ครูวัชริน ครูวัชริน ครูElizab ครูประสิ
321 321 715 สนาม1
ค31102ก31902 ส31102 ส31102
อ. ครูนรกา ครูชุลีกร ครูสมพง ครูสมพง
118 328 416 416
อ31204อ31204 ส31201 ส31201
พ. ครูชีวัน ครูชีวัน ครูสมพง ครูสมพง
733 733 416 416
ส31205 ส31205 ว30104 ว30104
พฤ. ครูพรทิพครูพรทิพ ครูวรนุช ครูวรนุช
418 418 512 512
อ31102อ31102ท31205ท31205
ศ. ครูอรนุช ครูอรนุช ครูวัชริน ครูวัชริน
736 736 321 321

5

8
6
7
9
ส31208 ส31208 ว30104 ค31102
ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี ครูวรนุช ครูนรกา
422 422 512 117
พ31202คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูบุบผา จริยธรร คณะครู คณะครู
224
อ31205ศ31102 ง31204
ครูElizab ครูกฤศวั ครูณฐกฤ
715 นาฎศิลป์ 632
ท31204ท31204 เรียน กิจกรรม
ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั เสริม ชุมนุม
325 325
ค31102ส30232 ง31103
ครูนรกา ครูสมพง ครูมุทติ า
117 416 คหกรรม

ชั้น ม. 4/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ง31103 อ31205 จ31222 จ31222
จ. ครูมุทติ าครูElizabครูเพ็ญพครูเพ็ญพ
คหกรรม 715 217 217
ส31208 ส31208 ง31204 ก31902
อ. ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี ครูณฐกฤ ครูชุลีกร
422 422 632 328
ท31102ท31102 จ31224 จ31224
พ. ครูวัชริน ครูวัชริน ครูZhou ครูZhou
321 321 216 216
อ31204อ31204 อ31205ศ31102
พฤ. ครูชีวัน ครูชีวัน ครูElizabครูกฤศวั
733 733 715 นาฎศิลป์
ท31205ท31205ค31102ค31102
ศ. ครูวัชริน ครูวัชริน ครูธนัชช ครูธนัชช
321 321 115 115
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ส31102 ส31102ท31204ท31204
ครูสมพง ครูสมพง ครูณฐั ชยครูณฐั ชย
416 416 312 312
ว30104 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูวรนุช จริยธรร คณะครู คณะครู
512
ว30104 ว30104พ31102พ31202
ครูวรนุช ครูวรนุช ครูประสิ ครูบุบผา
512 512 สนาม1 222
ค31102ส30232 เรียน กิจกรรม
ครูธนัชช ครูสมพง เสริม ชุมนุม
117 416
อ31102 อ31102 จ31222 จ31222
ครูอรนุช ครูอรนุช ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ
736 736 217 217

ชั้น ม. 4/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว31241 ว31241 ท31102ท31102
จ. ครูนคร ครูนคร ครูวัชริน ครูวัชริน
521 521 321 321
อ31204อ31204ค31202ค31202
อ. ครูชีวัน ครูชีวัน ครูธนัชช ครูธนัชช
733 733 117 117
ว31201 ว31201 ค31202ค31202
พ. ครูทนงศั ครูทนงศั ครูธนัชช ครูธนัชช
527 527 117 117
ค31102ค31102พ31102ส30232
พฤ. ครูธนัชช ครูธนัชช ครูประสิ ครูพรทิพ
117 117 สนาม1 418
ง31204 ง31103 ว31221 ว31221
ศ. ครูณฐกฤ ครูวัชรี ครูลาวัล ครูลาวัล
632 คหกรรม 511 511
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ว31201 ว31201 ค31102อ31205
ครูทนงศั ครูทนงศั ครูธนัชช ครูElizab
528 528 117 715
ว31221 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูลาวัล จริยธรร คณะครู คณะครู
511
ส31102 ส31102 ก31902
ครูพรทิพครูพรทิพครูสรุ ีย์พั
418 418 318
อ31102 อ31102พ31202 กิจกรรม
ครูอรนุช ครูอรนุช ครูบุบผา ชุมนุม
736 736 224
อ31205ศ31102 ว31241
ครูElizab ครูกฤศวั ครูนคร
716 นาฎศิลป์ 521

ชั้น ม. 4/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค31102ค31102อ31102อ31102
จ. ครูพิทยา ครูพิทยา ครูอรนุช ครูอรนุช
118 118 736 736
ท31102ท31102 ว30104 ว30104
อ. ครูวัชริน ครูวัชริน ครูวรนุช ครูวรนุช
321 321 512 512
ส31208 ส31208ค31202ค31202
พ. ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี ครูพิทยา ครูพิทยา
422 422 118 118
ค31202ค31202ส31102 ส31102
พฤ. ครูพิทยา ครูพิทยา ครูสมพง ครูสมพง
118 118 416 416
ว30104 อ31205 ส30232พ31202
ศ. ครูวรนุช ครูElizabครูสมพง ครูบุบผา
512 715 416 224
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ท31204ท31204พ31102ก31902
ครูณฐั ชยครูณฐั ชย ครูประสิ ครูสรุ ีย์พั
312 312 สนาม1 318
อ31205 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูElizab จริยธรร คณะครู คณะครู
722
ง31204 ท31205ท31205ศ31102
ครูณฐกฤ ครูวัชริน ครูวัชริน ครูกฤศวั
632 321 321 นาฎศิลป์
อ31204 อ31204 เรียน กิจกรรม
ครูชีวัน ครูชีวัน เสริม ชุมนุม
733 733
ค31102 ง31103
ครูพิทยา ครูมุทติ า
118 คหกรรม

ชั้น ม. 4/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส31102 ส31102 อ31204อ31204
จ. ครูสมพง ครูสมพง ครูชีวัน ครูชีวัน
416 416 733 733
ญ3123 ญ3123 ส31208 ส31208
อ. ครูเตธรรครูเตธรร ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี
213 213 422 422
พ31202ค31102อ31205 ว30104
พ. ครูบุบผา ครูพิทยาครูElizab ครูวรนุช
224 118 715 512
ท31205ท31205ศ31102พ31102
พฤ. ครูวัชริน ครูวัชริน ครูกฤศวั ครูประสิ
321 321 นาฎศิลป์ สนาม1
ค31102 ง31204 ท31204ท31204
ศ. ครูพิทยาครูณฐกฤครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั
118 632 325 325
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ว30104 ว30104 ก31902ค31102
ครูวรนุช ครูวรนุช ครูสรุ ีย์พั ครูพิทยา
512 512 318 118
ส30232 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูสมพง จริยธรร คณะครู คณะครู
416
ท31102ท31102อ31102 อ31102
ครูศรีวรรครูศรีวรร ครูอรนุช ครูอรนุช
322 322 736 736
ญ3123 ญ3123 เรียน กิจกรรม
ครูเตธรร ครูเตธรร เสริม ชุมนุม
213 213
ง31103 อ31205 ญ3123 ญ3123
ครูมุทติ า ครูElizabครูเตธรรครูเตธรร
คหกรรม 716 213 213

ชั้น ม. 4/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส31208 ส31208 ฝ31242ฝ31242
จ. ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี ก31202ก31202
422 422 อาคาร2 อาคาร2
อ31102อ31102ท31205ท31205
อ. ครูอรนุช ครูอรนุช ครูวัชริน ครูวัชริน
736 736 321 321
ค31102ค31102ท31204ท31204
พ. ครูนรกา ครูนรกา ครูเพ็ญจั ครูเพ็ญจั
117 117 325 325
ท31102ท31102ฝ31242ฝ31242
พฤ. ครูศรีวรรครูศรีวรรก31202ก31202
322 322 อาคาร2 อาคาร2
ส31102 ส31102 อ31204อ31204
ศ. ครูสมพง ครูสมพง ครูชีวัน ครูชีวัน
416 416 733 733

5

8
6
7
9
ง31103 อ31205ศ31102พ31202
ครูมุทติ า ครูElizab ครูกฤศวั ครูบุบผา
คหกรรม 721 นาฎศิลป์ 223
ค31102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูนรกา จริยธรร คณะครู คณะครู
117
ส30232พ31102ว30104 อ31205
ครูสมพง ครูประสิ ครูวรนุช ครูElizab
416 สนาม1 512 721
ว30104 ว30104 เรียน กิจกรรม
ครูวรนุช ครูวรนุช เสริม ชุมนุม
512 512
ฝ31242ฝ31242ก31902 ง31204
ก31202 ก31202 ครูสรุ ีย์พั ครูณฐกฤ
อาคาร2 อาคาร2 318 632

ชั้น ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว32202 ว32202 ว32242 ว32242
จ. ครูปุณยวีครูปุณยวี ครูนัยนา ครูนัยนา
527 527 522 522
ว32222 ว32222 ค32104ค32104
อ. ครูบรรเจิครูบรรเจิครูกติ ิศักครูกติ ิศัก
523 523 122 122
ค32104ค32104ท32102ท32102
พ. ครูกติ ิศักครูกติ ิศัก ครูภาวินี ครูภาวินี
126 126 ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย
ส32102 ส32102 ว32242 ง32103
พฤ. ครูปฏิพั ครูปฏิพั ครูนัยนา ครูจันทร์
408 408 522 คหกรรม
อ32204อ32204 ส30234 อ32205
ศ. ครูพัชริน ครูพัชริน ครูพิกุล ครูAlan
724 724 415 712
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ส32104 อ32205อ32102 อ32102
ครูใจทิพ ครูAlan ครูปราร ครูปราร
428 725 726 726
ศ32102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูอนุสทิ จริยธรร คณะครู คณะครู
ดนตรีสา
ว32202พ32102ง30205 ง30205
ครูปุณยวี ครูมาลี ครูประธาครูประธา
ศูนย์วิทย สนาม2 625 625
ว32222 ว32222 ง22104 กิจกรรม
ครูบรรเจิครูบรรเจิครูณฐั พร ชุมนุม
523 523 631
พ32202ค32104ค32104ก32902
ครูอรชร ครูกติ ิศักครูกติ ิศัก ครูธนธร
224 118 118 327

ชั้น ม. 5/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว32222 ว32222 ค32202ค32202
จ. ครูบรรเจิครูบรรเจิครูถนอมครูถนอม
523 523 124 124
ก32902อ32205 ส30234ศ32102
อ. ครูธนธร ครูAlan ครูพิกุล ครูอนุสทิ
327 713 415 ดนตรีสา
ท32102ท32102 ว32242 ว32242
พ. ครูภาวินี ครูภาวินี ครูนัยนา ครูนัยนา
ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย 522 522
ว32242พ32102ส32104 อ32205
พฤ. ครูนัยนา ครูมาลี ครูใจทิพ ครูAlan
522 สนาม2 428 713
ว32202 ว32202 ส32102 ส32102
ศ. ครูปุณยวีครูปุณยวี ครูปฏิพั ครูปฏิพั
527 527 408 408
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อ32102 อ32102 ง22104 พ32202
ครูปราร ครูปราร ครูณฐั พร ครูอรชร
726 726 631 224
ว32202 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูปุณยวี จริยธรร คณะครู คณะครู
527
ว32222 ว32222 ค32102ค32102
ครูบรรเจิครูบรรเจิครูกติ ิศัก ครูกติ ิศัก
523 523 118 118
ค32202ค32202 เรียน กิจกรรม
ครูถนอมครูถนอม เสริม ชุมนุม
124 124
ง32103 อ32204อ32204ค32102
ครูจันทร์ ครูพัชริน ครูพัชริน ครูกติ ิศัก
คหกรรม 724 724 118

ชั้น ม. 5/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค32202ค32202อ32204อ32204
จ. ครูถนอมครูถนอมครูพัชริน ครูพัชริน
124 124 724 724
ว32202 ว32202 ค32202ค32202
อ. ครูปุณยวีครูปุณยวีครูถนอมครูถนอม
ศูนย์วิทยศูนย์วิทย 124 124
ส32102 ส32102 ว32222 ว32222
พ. ครูปฏิพั ครูปฏิพั ครูบรรเจิครูบรรเจิ
408 408 523 523
อ32102อ32102ค32102ค32102
พฤ. ครูปราร ครูปราร ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า
726 726 122 122
ว32242 ว32242 ท32102ท32102
ศ. ครูนัยนา ครูนัยนา ครูภาวินี ครูภาวินี
522 522 ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย
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6
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9
ว32222 ว32222 ศ32102อ32205
ครูบรรเจิครูบรรเจิครูอนุสทิ ครูAlan
523 523 ดนตรีสา 714
ส30234 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูพิกุล จริยธรร คณะครู คณะครู
415
พ32102ค32102อ32205 ว32202
ครูมาลี ครูสธุ ริ า ครูAlan ครูปุณยวี
สนาม2 122 712 ศูนย์วิทย
ก32902 ว32242 เรียน กิจกรรม
ครูธนธร ครูนัยนา เสริม ชุมนุม
327 522
ส32104 ง32103 พ32202 ง22104
ครูใจทิพ ครูจันทร์ ครูอรชร ครูณฐั พร
428 คหกรรม 224 631

ชั้น ม. 5/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส32102 ส32102 ง22104 พ32102
จ. ครูปฏิพั ครูปฏิพั ครูณฐั พร ครูมาลี
408 408 631 สนาม2
อ32205 ส30234 ว30102 ว30102
อ. ครูAlan ครูพิกุล ครูดวงใจครูดวงใจ
712 415 ฝ601 ฝ601
อ32102อ32102ค32202ค32202
พ. ครูปราร ครูปราร ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า
726 726 122 122
อ32204อ32204ค32102ค32102
พฤ. ครูพัชริน ครูพัชริน ครูกติ ิศักครูกติ ิศัก
724 724 121 121
ง32101 พ32202ค32202ค32202
ศ. ครูทวิชา ครูอรชร ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า
621 224 122 122
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9
ท32204ท32204ท32102ท32102
ครูศรีวรรครูศรีวรร ครูภาวินี ครูภาวินี
322 322 ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย
ค32102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูกติ ิศัก จริยธรร คณะครู คณะครู
127
ส32201 ส32201 ก32902
ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี ครูธนธร
422 422 327
อ32205 ว30102 เรียน กิจกรรม
ครูAlan ครูดวงใจ เสริม ชุมนุม
712 ฝ601
STAR
ศ32102ส32104
ครูอนุสทิ ครูใจทิพ
STEMS
ดนตรีสา 428

ชั้น ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว32242 ว32242 ว32202 ว32202
จ. ครูนัยนา ครูนัยนา ครูปุณยวีครูปุณยวี
522 522 527 527
ค32102ค32102 ว32222 ว32222
อ. ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า ครูบรรเจิครูบรรเจิ
122 122 523 523
ค32202ค32202ส32102 ส32102
พ. ครูถนอมครูถนอม ครูปฏิพั ครูปฏิพั
124 124 408 408
ท32102ท32102 ว32222 ว32222
พฤ. ครูภาวินี ครูภาวินี ครูบรรเจิครูบรรเจิ
ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย 523 523
ง22104 ส30234ค32202ค32202
ศ. ครูณฐั พร ครูพิกุล ครูถนอมครูถนอม
631 415 124 124

5

6
7
8
9
ง32103 ส32104 อ32204 อ32204
ครูจันทร์ ครูใจทิพ ครูพัชริน ครูพัชริน
คหกรรม 428 724 724
ว32242 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูนัยนา จริยธรร คณะครู คณะครู
522
อ32205 ว32202 ค32102พ32102
ครูAlan ครูปุณยวี ครูสธุ ริ า ครูสทิ ธิชั
712 ศูนย์วิทย 122 สนาม5
อ32102 อ32102 เรียน กิจกรรม
ครูปราร ครูปราร เสริม ชุมนุม
726 726
ศ32102พ32202ก32902 อ32205
ครูวราพง ครูอรชร ครูธนธร ครูAlan
ดนตรีไท 224 327 712

ชั้น ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส32102 ส32102 ว32222 ว32222
จ. ครูพิกุล ครูพิกุล ครูบรรเจิครูบรรเจิ
415 415 523 523
อ32102อ32102ค32102ค32102
อ. ครูปราร ครูปราร ครูวิไล ครูวิไล
726 726 121 121
ว32222 ว32222 ค32202ค32202
พ. ครูบรรเจิครูบรรเจิครูถนอมครูถนอม
523 523 124 124
ว32202 ว32202 ท32102ท32102
พฤ. ครูปุณยวีครูปุณยวี ครูภาวินี ครูภาวินี
527 527 ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย
ค32202ค32202 ว32202 ส30234
ศ. ครูถนอมครูถนอมครูปุณยวี ครูพิกุล
124 124 ศูนย์วิทย 415
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6
7
9
ค32102ศ32102อ32205 ง32103
ครูวิไล ครูวราพง ครูAlan ครูจันทร์
121 ดนตรีไท 714 คหกรรม
ส32104 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูใจทิพ จริยธรร คณะครู คณะครู
428
ว32242 ก32902พ32102อ32205
ครูนัยนา ครูธนธร ครูสทิ ธิชั ครูAlan
522 327 สนาม5 712
อ32204 อ32204 เรียน กิจกรรม
ครูพัชริน ครูพัชริน เสริม ชุมนุม
724 724
ว32242 ว32242 ง22104 พ32202
ครูนัยนา ครูนัยนา ครูณฐั พร ครูอรชร
522 522 631 224

ชั้น ม. 5/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค32202ค32202อ32205 ส30234
จ. ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า ครูAlan ครูพิกุล
122 122 712 415
พ32102ว30102 ท32102ท32102
อ. ครูสทิ ธิชั ครูดวงใจ ครูภาวินี ครูภาวินี
สนาม5 ฝ601 ศูนย์ไทย ศูนย์ไทย
ค32102ค32102ส32201 ส32201
พ. ครูวิไล ครูวิไล ครูใจทิพ ครูใจทิพ
121 121 428 428
ท32204ท32204ส32102 ส32102
พฤ. ครูวิยะด ครูวิยะด ครูพิกุล ครูพิกุล
324 324 415 415
อ32102อ32102 ส32104 ก32902
ศ. ครูปราร ครูปราร ครูใจทิพ ครูธนธร
726 726 428 327
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6
7
9
พ32202 ง22104 ว30102 ว30102
ครูอรชร ครูณฐั พรครูดวงใจครูดวงใจ
224 631 ฝ601 ฝ601
ค32102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูวิไล จริยธรร คณะครู คณะครู
121
อ32204 อ32204 ง32101
ครูพัชริน ครูพัชริน ครูทวิชา
724 724 621
เรียน กิจกรรม
ศ32102
ครูวราพง
เสริม ชุมนุม
ดนตรีไท
ค32202ค32202อ32205 STAR
ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า ครูAlan STEMS
122 122 712

ชั้น ม. 5/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
อ32204อ32204ฝ32242ฝ32242
จ. ครูนันทา ครูนันทา ญ3223 ญ3223
215 215 อาคาร2 อาคาร2
ท32102ท32102ฝ32242ฝ32242
อ. ครูภาวินี ครูภาวินี ญ3223 ญ3223
ศูนย์ไทยศูนย์ไทย อาคาร2 อาคาร2
ส32102 ส32102 อ32102อ32102
พ. ครูพิกุล ครูพิกุล ครูปราร ครูปราร
415 415 726 726
ค32102ค32102พ32202ง22104
พฤ. ครูกติ ิศักครูกติ ิศัก ครูอรชร ครูณฐั พร
124 124 224 631
ส30234 ก32902 ว30102 ว30102
ศ. ครูพิกุล ครูธนธร ครูดวงใจครูดวงใจ
415 327 ฝ601 ฝ601
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6
7
9
ว30102พ32102ท32204ท32204
ครูดวงใจ ครูสทิ ธิชั ครูศรีวรรครูศรีวรร
ฝ601 สนาม5 322 322
อ32205 คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูAlan จริยธรร คณะครู คณะครู
716
ศ32102ค32102ฝ32242ฝ32242
ครูวราพงครูกติ ิศัก ญ3223 ญ3223
ดนตรีไท 118 อาคาร2 อาคาร2
ส32201 ส32201 เรียน กิจกรรม
ครูใจทิพ ครูใจทิพ เสริม ชุมนุม
428 428
อ32205 ง32101 ส32104 STAR
ครูAlan ครูทวิชา ครูใจทิพ STEMS
713 621 428

ชั้น ม. 5/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ท32204ท32204ค32102ค32102
จ. ครูศรีวรรครูศรีวรร ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า
322 322 122 122
อ32204อ32204 อ32102อ32102
อ. ครูพัชริน ครูพัชริน ครูปราร ครูปราร
724 724 726 726
จ32222 จ32222 ส32201 ส32201
พ. ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี
217 217 422 422
อ32205 ส30234ท32102ท32102
พฤ. ครูAlan ครูพิกุล ครูกาญจ ครูกาญจ
714 415 321 321
ว30102 ว30102 จ32224 จ32224
ศ. ครูดวงใจครูดวงใจ ครูZhou ครูZhou
ฝ601 ฝ601 217 217
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จ32222 จ32222 ส32104พ32102
ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ ครูใจทิพ ครูมาลี
217 217 428 สนาม2
ค32102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูสธุ ริ า จริยธรร คณะครู คณะครู
122
ว30102 ศ32102พ32202ก32902
ครูดวงใจครูอนุสทิ ครูอรชร ครูธนธร
ฝ601 ดนตรีสา 224 327
ส32102 ส32102 เรียน กิจกรรม
ครูปฏิพั ครูปฏิพั เสริม ชุมนุม
408 408
ง22104 อ32205 ง32101 STAR
ครูณฐั พร ครูAlan ครูทวิชา STEMS
631 725 621

ชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ว33222 ว33222 ว33202 ว33202
ิ พรนิมิ
จ. ครูทพิ าก ครูทพิ ากครูพรนิมครู
ศูนย์วิทย ศูนย์วิทย 528 528
ค33104ค33104อ32204อ32204
อ. ครูจิราภรครูจิราภร ครูวารี ครูวารี
127 127 721 721
ว33202 ว33202 อ33102อ33102
ิ พรนิมิ ครูอาํ พร ครูอาํ พร
พ. ครูพรนิมครู
528 528 712 712
ท33102ท33102 ง33103 พ33202
พฤ. ครูสายท ครูสายท ครูจรัส ครูบุบผา
311 311 เกษตร1 224
ส33102 ส33102ค33104ค33104
ศ. ครูจรัล ครูจรัล ครูกติ ิศักครูกติ ิศัก
417 417 127 127
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9
ว33242 ว33242 ศ33102ส33104
ครูชนาก ครูชนาก ครูจันทร์ ครูจรัล
521 521 201 417
ง33204 ว33222 I30202 I30202
ครูประธาครูทพิ ากครูดวงใจครูดวงใจ
625 511 ฝ601 ฝ601
ว33242 ค33104 เรียน เรียน
ครูชนาก ครูจิราภร เสริม เสริม
521 127
ก33902 เรียน เรียน ค33104
ครูสรุ ีย์พั เสริม เสริม ครูกติ ิศัก
318
127
อ33202 อ33202 เรียน เรียน
ครูอาํ พร ครูอาํ พร เสริม เสริม
712 712

ชั้น ม. 6/3 ภาคเรียนที่ 2/2560
8
9
1
2
3
4
5
6
7
ว33202 ว33202 ศ33102ก33902
ค33202ค33202ส33104 ง33204
ิ พรนิมิ ครูจันทร์ ครูสรุ ีย์พั
ครูจิราภรครูจิราภร ครูจรัล ครูประธา
จ. ครูพรนิมครู
528 528 201 318
127 127 417 625
ว33242 ว33242 ว33222 ว33222
อ33102 อ33102 เรียน เรียน
ครูณฐา ครูณฐา เสริม เสริม
อ. ครูชนาก ครูชนาก ครูทพิ าก ครูทพิ าก
723 723
521 521 511 511
ว33222 I30202 ค33202ค33202
ว33202 ว33202 เรียน เรียน
ครูพรนิมครู
ิ พรนิมิ เสริม เสริม
พ. ครูทพิ ากครูณฐกฤครูจิราภรครูจิราภร
528 528
ศูนย์วิทย 632 127 127
ว33222 ง33103 ส33102 ส33102
ว33242 เรียน เรียน พ33202
ครูชนาก เสริม เสริม ครูบุบผา
พฤ. ครูทพิ าก ครูจรัส ครูจรัล ครูจรัล
521
ศูนย์วิทย เกษตร1 417 417
224
ท33102ท33102อ32204อ32204
อ33202 อ33202 เรียน เรียน
ศ. ครูสายท ครูสายท ครูวารี ครูวารี
ครูณฐา ครูณฐา เสริม เสริม
723 723
311 311 721 721

ชั้น ม. 6/5 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
5
อ33102อ33102ค33202ค33202
จ. ครูอาํ พร ครูอาํ พร ครูจิราภรครูจิราภร
712 712 127 127
ว33202 ว33202 อ33202อ33202
ิ พรนิมิ ครูอาํ พร ครูอาํ พร
อ. ครูพรนิมครู
528 528 712 712
ค33202ค33202 ว33222พ33202
พ. ครูจิราภรครูจิราภรครูทพิ าก ครูบุบผา
127 127 ศูนย์วิทย 224
ศ33102 ว33222 ว33242 ว33242
พฤ. ครูจันทร์ ครูทพิ าก ครูชนาก ครูชนาก
201 ศูนย์วิทย 521 521
ว33202 ว33202 ท33102ท33102
ศ. ครูพรนิมครู
ิ พรนิมิ ครูสายท ครูสายท
528 528 311 311
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6
7
ก33902 อ33204อ33204 ว33242
ครูสรุ ีย์พั ครูชญาภ ครูชญาภ ครูชนาก
318 731 731 521
ง33103 ง33204 เรียน เรียน
ครูจรัส ครูประธา เสริม เสริม
เกษตร1 625
ส33102 ส33102 เรียน เรียน
ครูจรัล ครูจรัล เสริม เสริม
417 417
I30202 เรียน เรียน ส33104
ครูมุทติ า เสริม เสริม ครูจรัล
คหกรรม
417
ว33222 ว33222 เรียน เรียน
ครูทพิ าก ครูทพิ าก เสริม เสริม
511 511

ชั้น ม. 5/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
อ32204อ32204 ส32201 ส32201
จ. ครูพัชริน ครูพัชริน ครูนิธ์วิ ดี ครูนิธ์วิ ดี
724 724 422 422
พ32202ง22104 อ32205 ส30234
อ. ครูอรชร ครูณฐั พร ครูAlan ครูพิกุล
224 631 714 415
ว30102 ว30102 ท32102ท32102
พ. ครูดวงใจครูดวงใจครูกาญจ ครูกาญจ
ฝ601 ฝ601 322 322
ส32201 ส32201ท32204ท32204
พฤ. ครูใจทิพ ครูใจทิพ ครูวิยะด ครูวิยะด
428 428 324 324
ค32102ค32102อ32205 ส32104
ศ. ครูสธุ ริ า ครูสธุ ริ า ครูAlan ครูใจทิพ
122 122 712 428
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6
7
8
9
ศ32102 ว30102 ง32101 ก32902
ครูวราพงครูดวงใจ ครูทวิชา ครูธนธร
ดนตรีไท ฝ601 621 327
พ32102คุณธรรม ประชุม ประชุม
ครูสทิ ธิชั จริยธรร คณะครู คณะครู
สนาม5
ค32102ส32102 ส32102
ครูสธุ ริ า ครูปฏิพั ครูปฏิพั
122 408 408
อ32102 อ32102 เรียน กิจกรรม
ครูพัชริน ครูพัชริน เสริม ชุมนุม
214 214
STAR
ส32201 ส32201
ครูปฏิพั ครูปฏิพั
STEMS
408 408

ชั้น ม. 6/2 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
5
ส33102 ส33102 ว33222 ว33222
จ. ครูอรสิริ ครูอรสิริ ครูทพิ าก ครูทพิ าก
412 412 ศูนย์วิทย ศูนย์วิทย
ว33222 ว33222 ว33242 ว33242
อ. ครูทพิ าก ครูทพิ าก ครูชนาก ครูชนาก
511 511 521 521
ท33102ท33102 ว33202 ว33202
ิ พรนิมิ
พ. ครูปสาธ์ ครูปสาธ์ ครูพรนิมครู
326 326 528 528
อ33102อ33102ค33202ค33202
พฤ. ครูณฐา ครูณฐา ครูจิราภรครูจิราภร
723 723 127 127
ค33202ค33202ส33104 ง33103
ศ. ครูจิราภรครูจิราภร ครูอรสิริ ครูจรัส
127 127 412 เกษตร1

8
6
7
9
I30202 ก33902อ33202 อ33202
ครูณฐกฤ ครูสรุ ีย์พั ครูณฐา ครูณฐา
632 318 723 723
อ32204 อ32204 เรียน เรียน
ครูวารี ครูวารี เสริม เสริม
721 721
พ33202ว33242 เรียน เรียน
ครูบุบผา ครูชนาก เสริม เสริม
222 521
ศ33102 เรียน เรียน ง33204
ครูจันทร์ เสริม เสริม ครูประธา
201
625
ว33202 ว33202 เรียน เรียน
ครูพรนิมครู
ิ พรนิมิ เสริม เสริม
528 528

ชั้น ม. 6/4 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ค33202ค33202ท33102ท33102
จ. ครูจิราภรครูจิราภร ครูปสาธ์ ครูปสาธ์
127 127 326 326
ส33102 ส33102 ว33202 ว33202
ิ พรนิมิ
อ. ครูอรสิริ ครูอรสิริ ครูพรนิมครู
412 412 528 528
I30202 ว33222 ว33242 ว33242
พ. ครูวรนุช ครูทพิ าก ครูชนาก ครูชนาก
512 ศูนย์วิทย 521 521
ค33202ค33202 ว33222 ว33222
พฤ. ครูจิราภรครูจิราภรครูทพิ าก ครูทพิ าก
127 127 511 511
พ33202ว33222 ว33202 ว33202
ศ. ครูบุบผา ครูทพิ ากครูพรนิมครู
ิ พรนิมิ
224 511 528 528

5

8
6
7
9
อ33102 อ33102 ว33242 ศ33102
ครูอาํ พร ครูอาํ พร ครูชนาก ครูจันทร์
712 712 521 201
อ33202 อ33202 เรียน เรียน
ครูอาํ พร ครูอาํ พร เสริม เสริม
712 712
ง33204 ส33104 เรียน เรียน
ครูประธา ครูอรสิริ เสริม เสริม
625 412
ง33103 เรียน เรียน ก33902
ครูจรัส เสริม เสริม ครูสรุ ีย์พั
เกษตร1
318
อ32204 อ32204 เรียน เรียน
ครูวารี ครูวารี เสริม เสริม
721 721

ชั้น ม. 6/6 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ท33102ท33102พ33202ศ33102
จ. ครูปสาธ์ ครูปสาธ์ ครูบุบผา ครูจันทร์
326 326 224 201
อ33102อ33102ค33202ค33202
อ. ครูณฐา ครูณฐา ครูสมร ครูสมร
723 723 126 126
ท33205ท33205ส33102 ส33102
พ. ครูสายท ครูสายท ครูอรสิริ ครูอรสิริ
311 311 412 412
ส33202 ส33202ค33202ค33202
พฤ. ครูอมั พรครูอมั พร ครูสมร ครูสมร
401 401 126 126
อ33204อ33204 ก33902
ศ. ครูชญาภครูชญาภ ครูสรุ ีย์พั
731 731 318

5

8
6
7
9
อ33202 อ33202 I30202 I30202
ครูณฐา ครูณฐา ครูณฐกฤครูณฐกฤ
723 723 632 632
คุณธรรม เรียน เรียน
จริยธรร เสริม เสริม
ง33103
ครูวุฒิกร
ฝึ กงาน5
ง33204 เรียน
ครูประธา เสริม
625
ส33104
ครูอรสิริ
412

เรียน
เสริม

เรียน
เสริม

เรียน กิจกรรม
เสริม ชุมนุม
เรียน
เสริม

เรียน
เสริม

ชั้น ม. 6/7 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส33202 ส33202 อ32202อ32202
จ. ครูอมั พรครูอมั พร ครูวารี ครูวารี
401 401 721 721
ค33202ค33202ส33104 ก33902
อ. ครูสมร ครูสมร ครูจรัล ครูสรุ ีย์พั
126 126 417 318
อ33102อ33102ท33205ท33205
พ. ครูอาํ พร ครูอาํ พร ครูปสาธ์ ครูปสาธ์
712 712 326 326
ค33202ค33202ท33102ท33102
พฤ. ครูสมร ครูสมร ครูสายท ครูสายท
126 126 311 311
I30202 I30202 ง33204 ศ33102
ศ. ครูสมร ครูสมร ครูประธาครูจันทร์
126 126 625 201

5

6

7
พ33202
ครูบุบผา
224
ง33103 คุณธรรม
ครูวุฒิกร จริยธรร
ฝึ กงาน5
อ33204 อ33204
ครูชญาภ ครูชญาภ
731 731
เรียน
เสริม

ชั้น ม. 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2560
8

9

เรียน
เสริม

เรียน
เสริม

เรียน
เสริม

เรียน
เสริม

เรียน กิจกรรม
เสริม ชุมนุม

ส33102 ส33102 เรียน
ครูจรัล ครูจรัล เสริม
417 417

เรียน
เสริม

ชั้น ม. 6/9 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ส33102 ส33102 ง33103 พ33202
จ. ครูจรัล ครูจรัล ครูวุฒิกร ครูบุบผา
417 417 ฝึ กงาน5 224
ท33102ท33102 I30202 I30202
อ. ครูสายท ครูสายท ครูมุทติ า ครูมุทติ า
311 311 คหกรรม คหกรรม
อ32202อ32202 ง33204 ศ33102
พ. ครูวารี ครูวารี ครูประธาครูจันทร์
721 721 625 201
ท33205ท33205อ33102อ33102
พฤ. ครูปสาธ์ ครูปสาธ์ ครูอาํ พร ครูอาํ พร
326 326 712 712
ส33202 ส33202 อ33204อ33204
ศ. ครูอมั พรครูอมั พรครูชญาภครูชญาภ
401 401 731 731

5

8
6
7
9
ค33208ค33208 จ33224 จ33224
ครูสมร ครูสมร ครูZhou ครูZhou
126 126 217 217
ก33902 คุณธรรม เรียน เรียน
ครูสรุ ีย์พั จริยธรร เสริม เสริม
318
จ33222 จ33222 เรียน เรียน
ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ เสริม เสริม
217 217
ส33104 เรียน เรียน กิจกรรม
ครูจรัล เสริม เสริม ชุมนุม
417
จ33222 จ33222 เรียน เรียน
ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ เสริม เสริม
217 217

1
2
3
4
ฝ33242ฝ33242ค33208ค33208
จ. ญ3323 ญ3323 ครูสมร ครูสมร
อาคาร2 อาคาร2 126 126
ท33102ท33102อ33204อ33204
อ. ครูปสาธ์ ครูปสาธ์ ครูชญาภครูชญาภ
326 326 731 731
อ33102อ33102 I30202 I30202
พ. ครูณฐา ครูณฐา ครูสมร ครูสมร
723 723 126 126
ส33102 ส33102 ง33204 ก33902
พฤ. ครูอรสิริ ครูอรสิริ ครูประธาครูสรุ ีย์พั
412 412 625 318
ท33205ท33205ส33202 ส33202
ศ. ครูปสาธ์ ครูปสาธ์ ครูอมั พรครูอมั พร
326 326 401 401

5

8
9
6
7
ง33103 ศ33102อ32202 อ32202
ครูวุฒิกร ครูจันทร์ ครูวารี ครูวารี
ฝึ กงาน5 201 721 721
ส33104 คุณธรรม เรียน เรียน
ครูอรสิริ จริยธรร เสริม เสริม
412
ฝ33242ฝ33242 เรียน เรียน
ญ3323 ญ3323 เสริม เสริม
อาคาร2 อาคาร2
พ33202 เรียน เรียน กิจกรรม
ครูบุบผา เสริม เสริม ชุมนุม
222
ฝ33242ฝ33242 เรียน เรียน
ญ3323 ญ3323 เสริม เสริม
อาคาร2 อาคาร2

ชั้น ม. 6/10 ภาคเรียนที่ 2/2560
1
2
3
4
ง33204 พ33202ท33205ท33205
จ. ครูประธาครูบุบผา ครูสายท ครูสายท
625 224 311 311
ส33204 ส33204ท33102ท33102
อ. จ33224 จ33224 ครูปสาธ์ ครูปสาธ์
สังคม/จี สังคม/จี 326 326
อ33204อ33204 จ33222 จ33222
พ. ครูชญาภครูชญาภครูเพ็ญพครูเพ็ญพ
731 731 217 217
อ32202อ32202 จ33222 จ33222
พฤ. ครูวารี ครูวารี ครูเพ็ญพครูเพ็ญพ
721 721 217 217
อ33102อ33102 ง33103 ก33902
ศ. ครูณฐา ครูณฐา ครูวุฒิกร ครูสรุ ีย์พั
723 723 ฝึ กงาน5 318

5

8
6
7
9
ส33102 ส33102ค33208ค33208
ครูอรสิริ ครูอรสิริ ครูสมร ครูสมร
412 412 126 126
ศ33102คุณธรรม เรียน เรียน
ครูจันทร์ จริยธรร เสริม เสริม
201
ส33202 ส33202 เรียน เรียน
ครูอมั พรครูอมั พร เสริม เสริม
401 401
ส33104 เรียน เรียน กิจกรรม
ครูอรสิริ เสริม เสริม ชุมนุม
412
I30202 I30202 เรียน เรียน
ครูลาวัล ครูลาวัล เสริม เสริม
ศูนย์วิทย ศูนย์วิทย

