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ว���5� ศ���5�ศ���5�พักเที�ยงว���5�ว���5�ค���5�

วิทย์ 8 ทศันศิลป์ทศันศิลป์คอม�คอม�515
ครูดนัยครูดนัยครูนันทวันครูนันทวันครูพิไลพรครูธรนันท์

อ���5� ค���5�ท���5�พักเที�ยงว���5�ว���5�ส���5�

Lab Eng 516433วิทย์ �วิทย์ �225
ครูรจเรขครูอมรรัตน์ครูธรนันท์ครูธรนันท์ครูสกุญัญาครูสโรพันธ์

ส���5� ว�����ว�����พักเที�ยงอ���5�พ���5�ค���5�

234 วิทย์ �วิทย์ �325โรงยิม515
ครูอาํไพครูอาํไพครูสโรพันธ์ครูอดุลย์ครูพิไลพรครูกนกกาญ

ท���5� อ���5�ค���5�พักเที�ยงส���5�พ���5�ค���5�

433 Connect515226โรงยิม518
ครูสโรพันธ์ครูพิไลพรครูสกุญัญาครูอดุลย์ครูรจเรขครูอมรรัตน์

ก��L5� ส���5�พักเที�ยงอ���5�อ���5�ท���5�

แนะแนว 226235235433
ครูสกุญัญาครูสรุศักดิOครูสรุศักดิOครูอมรรัตน์ครูสนิุสา(ส

ค���5� ว���5�อ���5�อ���5�พักเที�ยงส���5�อ���5�

515 คอม�Lab EngLab Eng224326
ครูนันทวันครูสรุศักดิOครูสรุศักดิOครูศรชัยครูธนวรรณครูพิไลพร

ศ���5� ส���5�ค���5�พักเที�ยงท���5�ก��L5�ศ���5�

โยธวาธติ 224516422แนะแนวโยธวาธติ
ครูศรชัยครูรจเรขครูลาํเจียกครูสนิุสา(สครูปธญิญาครูปธญิญา

ว����� ส�����ท���5�พักเที�ยงส���5�ค���5�ว�����

วิทย์ � 515422234515วิทย์ �
ครูพวงศรีครูลาํเจียกครูกนกกาญครูพิไลพรครูอาํไพครูอาํไพ

ค���5� ค���5�พักเที�ยงว���5�อ���5�ท���5�

516 515วิทย์ �326422
ครูพิไลพรครูธรนันท์ครูธนวรรณครูลาํเจียกครูรจเรข

ว���5� ง�����อ���5�พักเที�ยงพ���5�ส���5�ว���5�

วิทย์ � คอม �326โรงยิม224วิทย์ �
ครูศรัณย์ภัครูธนวรรณครูอดุลย์ครูศรชัยครูธรนันท์ครูธรนันท์

ส�����

527
ครูชยญตว์

ง�����

คอม �
ครูศรัณย์ภั

ลส.-บพ.

ชุมนุม

ว���5�

คอม�
ครูนันทวัน

พ���5�

โรงยิม
ครูอดุลย์

ลส.-บพ.

ชุมนุม

ง�����

คอม �
ครูศรัณย์ภั

ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม

ง�����

คอม �
ครูศรัณย์ภั

ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม
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เพิ�มเติมส���7�พักเที�ยงท���7�ค���7�อ���7�

ม.�233423526Lab Eng
พต.-�ครูกนกกาญครูเรวดีครูรจเรขครูสโรพันธ์

ว���7� ส���7�ว���7�ว���7�พักเที�ยงอ���7�ว���7�

คอม� 233วิทย์ �วิทย์ �326คอม�
ครูกนกกาญครูอาํไพครูอาํไพครูสโรพันธ์ครูนันทวันครูนันทวัน

ง�����ง�����พ���7�พักเที�ยงก��D7�ค���7�

คอม �คอม �โรงยิมแนะแนว527
ครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภัครูอดุลย์ครูสนิุสา(สครูรจเรข

ว���7� ท���7�พ���7�พักเที�ยงอ���7�อ���7�ส���7�

วิทย์ � 423โรงยิมLab EngLab Eng233
ครูเรวดีครูอดุลย์ครูสรุศักดิJครูสรุศักดิJครูกนกกาญครูอาํไพ

อ���7� ศ���7�ศ���7�พักเที�ยงค���7�ท���7�ส���7�

233 ทศันศิลป์ทศันศิลป์524423233
ครูดนัยครูดนัยครูรจเรขครูเรวดีครูกนกกาญครูสโรพันธ์

ว���7� เพิ�มเติมอ���7�ส���7�พักเที�ยงท���7�ว���7�

วิทย์ � ม.�326233433วิทย์ �
พต.-�ครูธนวรรณครูกนกกาญครูอมรรัตน์ครูอาํไพครูอาํไพ

ท���7� ว���7�ว���7�พักเที�ยงง�����ง�����พ���7�

433 คอม�คอม�คอม �คอม �โรงยิม
ครูนันทวันครูนันทวันครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภัครูอดุลย์ครูอมรรัตน์

ค���7� อ���7�พักเที�ยงศ���7�ศ���7�พ���7�

515 326โยธวาธติโยธวาธติโรงยิม
ครูธนวรรณครูปธญิญาครูปธญิญาครูอดุลย์ครูพิไลพร

ส���7� อ���7�อ���7�พักเที�ยงอ���7�ส���7�ค���7�

234 325325326233516
ครูสรุศักดิJครูสรุศักดิJครูธนวรรณครูกนกกาญครูพิไลพรครูกนกกาญ

ท���7� ค���7�ส���7�พักเที�ยงว���7�ก��D7�

433 515234วิทย์ �แนะแนว
ครูพิไลพรครูกนกกาญครูอาํไพครูสนิุสา(สครูอมรรัตน์

เพิ�มเติม

ม.�
พต.-�
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ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม

ส�����

คอม �
ครูจินตนา

ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม

ส�����

232
ครูสรุชิต
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ท���5� เพิ�มเติมพักเที�ยงว���5�ว���5�พ���5�

423 ม.�วิทย์ �วิทย์ �โรงยิม�
พต.-�ครูสภุาณ(ีพครูสภุาณ(ีพครูธรีนันท์ครูเรวดี

ส���5� อ���5�อ���5�พักเที�ยงอ���5�ค���5�

225 235235326516
ครูสรุศักดิ=ครูสรุศักดิ=ครูสโรพันธ์ครูพิไลพรครูสกุญัญา

ว���5� ก��@5�ส���5�พักเที�ยงศ���5�ศ���5�พ���5�

วิทย์ A แนะแนว234ทศันศิลป์ทศันศิลป์โรงยิม�
ครูสนิุสา(สครูกนกกาญครูดนัยครูดนัยครูธรีนันท์ครูสภุาณ(ีพ

ง����� ส���5�ท���5�พักเที�ยงอ���5�ค���5�ง�����

คอม � 226423Connect516คอม �
ครูสกุญัญาครูเรวดีครูสโรพันธ์ครูพิไลพรครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภั

ท���5� ว���5�ว���5�พักเที�ยงอ���5�ส���5�ค���5�

423 คอม�คอม�326226516
ครูนันทวันครูนันทวันครูสโรพันธ์ครูสกุญัญาครูพิไลพรครูเรวดี

ส���5� เพิ�มเติมค���5�พักเที�ยงท���5�อ���5�อ���5�

233 ม.�516433235235
พต.-�ครูพิไลพรครูอมรรัตน์ครูสรุศักดิ=ครูสรุศักดิ=ครูกนกกาญ

ค���5� ก��@5�อ���5�พักเที�ยงส���5�ท���5�

516 แนะแนว326234433
ครูสนิุสา(สครูธนวรรณครูกนกกาญครูอมรรัตน์ครูพิไลพร

ว���5� อ���5�ว���5�พักเที�ยงท���5�ว���5�

คอม� 326วิทย์ �433คอม�
ครูธนวรรณครูอาํไพครูอมรรัตน์ครูนันทวันครูนันทวัน

ศ���5� พ���5�ส���5�พักเที�ยงว���5�ว���5�ศ���5�

โยธวาธติ โรงยิม234วิทย์ �วิทย์ �โยธวาธติ
ครูอดุลย์ครูกนกกาญครูอาํไพครูอาํไพครูปธญิญาครูปธญิญา

พ���5� ค���5�ส���5�พักเที�ยงง�����ง�����อ���5�

โรงยิม 515233คอม �คอม �326
ครูพิไลพรครูกนกกาญครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภัครูธนวรรณครูอดุลย์

เพิ�มเติม

ม.�
พต.-�

ลส.-บพ.

ชุมนุม

เพิ�มเติม

ม.�
พต.-�
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ชุมนุม

ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม

ส�����

แนะแนว
ครูสนิุสา(ส

ประชุม

 โรงอาหาร
กก.สงัคม

ส�����

คอม �
ครูศรัณย์ภั
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ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.20

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

8

14.20-15.10

8

14.20-15.10

9

15.10-16.00

9

15.10-16.00

10

16.00-16.50

10

16.00-16.50

อ���7� เพิ�มเติมพักเที�ยงศ���7�ศ���7�

326 ม.�ทศันศิลป์ทศันศิลป์
พต.-�ครูดนัยครูดนัยครูธนวรรณ

อ���7� อ���7�พ���7�พักเที�ยงค���7�ส���7�อ���7�

235 326โรงยิม�527226235
ครูธนวรรณครูธรีนันท์ครูรจเรขครูสกุญัญาครูสรุศักดิBครูสรุศักดิB

ท���7� ค���7�พ���7�พักเที�ยงว���7�ว���7�ส���7�

433 524โรงยิม�วิทย์ �วิทย์ �233
ครูรจเรขครูธรีนันท์ครูสภุาณ(ีพครูสภุาณ(ีพครูกนกกาญครูอมรรัตน์

ว���7� ก��D7�ส���7�พักเที�ยงว���7�ท���7�ว���7�

คอม� แนะแนว226วิทย์  433คอม�
ครูสนิุสา(สครูสกุญัญาครูสภุาณ(ีพครูอมรรัตน์ครูนันทวันครูนันทวัน

ง����� อ���7�ส���7�พักเที�ยงท���7�ค���7�ง�����

คอม � 326226433527คอม �
ครูธนวรรณครูสกุญัญาครูอมรรัตน์ครูรจเรขครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภั

ค���7� เพิ�มเติมท���7�พักเที�ยงง�����ง�����ส���7�

526 ม.�433คอม �คอม �233
พต.-�ครูอมรรัตน์ครูศรัณย์ภัครูศรัณย์ภัครูกนกกาญครูรจเรข

ว���7� ศ���7�ศ���7�พักเที�ยงว���7�

วิทย์ � โยธวาธติโยธวาธติวิทย์ �
ครูปธญิญาครูปธญิญาครูสภุาณ(ีพครูสภุาณ(ีพ
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