
เวลา 1 2 3 4 5 6 7วนั 7.55-8.20 8.20-9.15 9.15-10.10 10.10-11.05 11.05-12.00 12.00-12.50 12.50-13.45 13.45-14.40 14.40-15.35
จนัทร์ HomeRoom องักฤษ สุขศกึษาพลศกึษา พกักลางวนั สงัคม คณติศาสตร์

ครวูชริา ครสูมพล ครสูายชล ครจูาํเรยีง
องัคาร HomeRoom คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พกักลางวนั สงัคม ศลิปะ ภาษาองักฤษเพมิเตมิ

ครจูาํเรยีง ครดูวงนภา ครสูายชล ครจูตุเทพ ครนูิธกิานต์
พุธ HomeRoom คณิตศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ พกักลางวนั แนะแนว ชุมนุม กจิกรรมเพอืสงัคม

และ
ครจูาํเรยีง ครสูายชล ครทูปีรกึษา

พฤหสับดี HomeRoom องักฤษ คณติศาสตร์ พกักลางวนั ชวีวทิยา ภาษาไทย หน้าทพีลเมอืง
ครวูชริา ครจูาํเรยีง ครนูพวรรณ ครดูวงนภา ครสูายชล

ศุกร์ HomeRoom สงัคม คณติศาสตร์ พกักลางวนั การงานพนืฐาน เคมี สวดมนต์
ครสูายชล ครจูาํเรยีง ครอูําไพ ครไูพจติร

เคมี
ครไูพจติร

ฟิสกิส์
ครสูญัชยั

ฟิสกิส์
ครสูญัชยั

ชวีวทิยา
ครนูพวรรณ
คอมพวิเตอร์
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ครวูศิาล



เวลา 1 2 3 4 5 6 7วนั 7.55-8.20 8.20-9.15 9.15-10.10 10.10-11.05 11.05-12.00 12.00-12.50 12.50-13.45 13.45-14.40 14.40-15.35
ภาษาไทย ดนตรเีพมิเตมิ หน้าทพีลเมอืง
ครดูวงนภา ครสูรรพชัญ ครสูายชล

ศลิปะ สุขศกึษาพลศกึษา ประวตัศิาสตร์ องักฤษ ภาษาองักฤษเพมิเตมิ ภาษาไทย คณติศาสตร์
ครจูตุเทพ ครสูมพล ครสูายชล ครวูชริา ครนิูธกิานต์ ครดูวงนภา ครจูาํเรยีง

การงานพนืฐาน คณิตศาสตร์ องักฤษ สงัคม แนะแนว
ครอํูาไพ ครจูาํเรยีง ครวูชริา ครสูายชล ครทูปีรกึษา

พกักลางวนั

HomeRoom ชุมนุม

HomeRoom

องัคาร HomeRoom พกักลางวนั

ศุกร์ HomeRoom

หลกัสตูรเรยีนร่วมจากวทิยาลยัสารพดัช่างสาขาช่างยนต์

กจิกรรมเพอืสงัคม
และ

สาธารณประโยชน์
พกักลางวนัพุธ

สงัคม
ครสูายชล

พฤหสับดี

เคมี
ครอุูทยัวรรณ
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หลกัสตูรเรยีนร่วมจากวทิยาลยัสารพดัช่างสาขาช่างยนต์

จนัทร์ HomeRoom



เวลา 1 2 3 4 5 6 7วนั 7.55-8.20 8.20-9.15 9.15-10.10 10.10-11.05 11.05-12.00 12.00-12.50 12.50-13.45 13.45-14.40 14.40-15.35
สุขศกึษาพลศกึษา องักฤษ ภาษาองักฤษเพมิเตมิ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ครสูมพล ครวูชริา ครนิูธกิานต์ ครจูาํเรยีง ครดูวงนภา
ภาษาไทย คณติศาสตร์ องักฤษ นาฏศลิป์เพมิ ศลิปะ สงัคม หน้าทพีลเมอืง
ครดูวงนภา ครจูาํเรยีง ครวูชริา ครชูลติา ครจูตุเทพ ครบูงัอร ครสูายชล

ประวตัศิาสตร์ การงานพนืฐาน แนะแนว
ครบูงัอร ครอํูาไพ ครทูปีรกึษาพุธ

ศุกร์ HomeRoom

พฤหสับดี HomeRoom

HomeRoom

HomeRoom พกักลางวนั

องัคาร

ชุมนุม

หลกัสตูรเรยีนร่วมจากวทิยาลยัสารพดัช่างสาขาคอม-ธุรกจิ

หลกัสตูรเรยีนร่วมจากวทิยาลยัสารพดัช่างสาขาคอม-ธุรกจิ

พกักลางวนั

พกักลางวนั

กจิกรรมเพอืสงัคม
และ

สาธารณประโยชน์
เคมี

ครอุูทยัวรรณ

จนัทร์ HomeRoom
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สงัคม
ครบูงัอร





เวลา 1 2 3 4 5 6 7วนั 7.55-8.20 8.20-9.15 9.15-10.10 10.10-11.05 11.05-12.00 12.00-12.50 12.50-13.45 13.45-14.40 14.40-15.35
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานพนืฐาน คน้ควา้ สงัคม

ครศูริาณี ครดูวงนภา ครกูานดา o-net ครบูงัอร
องักฤษ สงัคม เคมี คณิตศาสตร์ ดนตรี

ครอูญัชลี ครบูงัอร ครไูพจติร ครศูริาณี ครสูรรพชัญ
คณิตศาสตร์ ชวีวทิยา แนะแนว

ครศูริาณี ครนูพวรรณ ครทูปีรกึษา
สงัคม คณติศาสตร์ หน้าทพีลเมอืง

ครบูงัอร ครศูริาณี ครสูุพตัรา
ภาษาไทย คณติศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ องักฤษ ภาษาองักฤษเพมิเตมิ สุขศกึษาพลศกึษา สวดมนต์
ครดูวงนภา ครศูริาณี ครสุูพตัรา ครอูญัชลี ครนิูธกิานต์ ครสูมพล

จนัทร์ HomeRoom พกักลางวนั

พกักลางวนั
กจิกรรมเพอืสงัคม

และ
สาธารณประโยชน์

องัคาร HomeRoom

HomeRoom พกักลางวนัพุธ

พฤหสับดี HomeRoom พกักลางวนั

HomeRoom พกักลางวนั
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ศุกร์

เคมี
ครไูพจติร

ฟิสกิส์
ครสูญัชยั

ฟิสกิส์
ครสูญัชยั

คอมพวิเตอร์
ครวูศิาล

ชวีวทิยา
ครนูพวรรณ

ชุมนุม



เวลา 1 2 3 4 5 6 7วนั 7.55-8.20 8.20-9.15 9.15-10.10 10.10-11.05 11.05-12.00 12.00-12.50 12.50-13.45 13.45-14.40 14.40-15.35
ดนตรเีพมิเตมิ คณิตศาสตร์ คน้ควา้
ครสูรรพชัญ ครศูริาณี o-net

หน้าทพีลเมอืง การงานพนืฐาน สงัคม
ครสุูพตัรา ครกูานดา ครบูงัอร

สงัคม องักฤษ แนะแนว
ครบูงัอร ครอูญัชลี ครทูปีรกึษา

ประวตัศิาสตร์ ดนตรี ภาษาองักฤษเพมิเตมิ ภาษาไทย องักฤษ
ครสุูพตัรา ครสูรรพชัญ ครนิูธกิานต์ ครดูวงนภา ครอูญัชลี

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศกึษาพลศกึษา สงัคม สวดมนต์
ครศูริาณี ครดูวงนภา ครสูมพล ครบูงัอร

HomeRoom พกักลางวนั นาฏศลิป์เพมิเตมิ
ครชูลติา

พกักลางวนั

ชุมนุม

HomeRoom ครอูนนัต์
การงานอาชพีเพมิเตมิ

พกักลางวนั

พกักลางวนั

การงานอาชพีเพมิเตมิ

ครวูศิาลองัคาร

HomeRoom ครอํูาไพศุกร์

พุธ HomeRoom
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การงานอาชพีเพมิเตมิ
ครมูานิตย์

ศลิปะเพมิเตมิ
ครจูตุเทพ

กจิกรรมเพอืสงัคม
และ

สาธารณประโยชน์

จนัทร์ การงานอาชพีเพมิเตมิ
ครกูานดา

พฤหสับดี พกักลางวนัHomeRoom

คอมพวิเตอร์


