
วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ค21101 ง21101 ว21207 อ21101 จ21201

ครูประทุมกาญจน์ ครูสดบั ครูราตรี ครูบุญยชา ครูศิริวรรณ
อังคาร พ21101 ท21101 ส21101 ศ21101 ว21101

ครูพงษศ์กัด์ิ ครูมลัธิกา ครูจนัทนา ครูสโรชา ครูอนนัต์
พุธ ค21101 ท21101 ส21101 อ21101 ว21101

ครูประทุมกาญจน์ ครูมลัธิกา ครูจนัทนา ครูบุญยชา ครูอนนัต์
พฤหัสบดี ค21101 อ21201 ท21101 ค21201 พ20201

ครูประทุมกาญจน์ ครูบุญยชา ครูมลัธิกา ครูสุนิสา ครูพงษศ์กัด์ิ
ศุกร์ ส21101 ส21231 อ21101 ส21103 พ21101

ครูจนัทนา ครูภทัราภรณ์ ครูบุญยชา ครูกฤตพล ครูพงษศ์กัด์ิ

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ อ21101 พ21101 ท21101 ว21101 ค21101

ครูบุญยชา ครูพงษศ์กัด์ิ ครูมลัธิกา ครูอนนัต์ ครูประทุมกาญจน์

อังคาร ค21101 ส21101 อ21101 ท21101 ง21101
ครูประทุมกาญจน์ ครูจนัทนา ครูบุญยชา ครูมลัธิกา ครูสดบั

พุธ ศ21101 ค21201 พ21101 จ21201 ส21101
ครูสโรชา ครูสุนิสา ครูพงษศ์กัด์ิ ครูศิริวรรณ ครูจนัทนา

พฤหัสบดี ว21101 ค21101 ส21101 พ20201 อ21201
ครูอนนัต์ ครูประทุมกาญจน์ ครูจนัทนา ครูพงษศ์กัด์ิ ครูบุญยชา

ศุกร์ ท21101 ว21207 ส21231 อ21101 ส21103
ครูมลัธิกา ครูเจริญ ครูภทัราภรณ์ ครูบุญยชา ครูกฤตพล

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ว21101 ค21101 อ21101 ส21101 พ20201

ครูอนนัต์ ครูประทุมกาญจน์ ครูบุญยชา ครูจนัทนา ครูพงษศ์กัด์ิ
อังคาร ท21101 ค21101 จ21201 พ21101 อ21101

ครูมลัธิกา ครูประทุมกาญจน์ ครูศิริวรรณ ครูพงษศ์กัด์ิ ครูบุญยชา
พุธ ท21101 อ21101 ว21101 ค21201 ว21207

ครูมลัธิกา ครูบุญยชา ครูอนนัต์ ครูสุนิสา ครูเจริญ
พฤหัสบดี ส21103 ส21101 ส21231 ท21101 ง21101

ครูกฤตพล ครูจนัทนา ครูภทัราภรณ์ ครูมลัธิกา ครูสดบั
ศุกร์ ศ21101 อ21201 ส21101 พ21101 ค21101

ครูสโรชา ครูบุญยชา ครูจนัทนา ครูพงษศ์กัด์ิ ครูประทุมกาญจน์

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ว21207 ว21101 ค21101 ท21101 ส21101

ครูราตรี ครูอนนัต์ ครูประทุมกาญจน์ ครูมลัธิกา ครูจนัทนา
อังคาร ศ21101 ส21103 พ21101 จ21201 ค21101

ครูสโรชา ครูกฤตพล ครูพงษศ์กัด์ิ ครูศิริวรรณ ครูประทุมกาญจน์

พุธ อ21101 ส21101 อ21101 ท21101 ง21101
ครูบุญยชา ครูจนัทนา ครูบุญยชา ครูมลัธิกา ครูสดบั

พฤหัสบดี ส21101 พ20201 อ21201 ส21231 ค21201
ครูจนัทนา ครูพงษศ์กัด์ิ ครูบุญยชา ครูภทัราภรณ์ ครูสุนิสา

ศุกร์ พ21101 ท21101 ว21101 ค21101 อ21101
ครูพงษศ์กัด์ิ ครูมลัธิกา ครูอนนัต์ ครูประทุมกาญจน์ ครูบุญยชา

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/4
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1/3



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ อ22101 ว22104 ท22201 จ22201 ค22101

ครูรุจิรัตน์ ครูสุมิตรา ครูสิริรัตน์ ครูศิริวรรณ ครูสุนิสา
อังคาร ว22101 I22201 ค22101 ท22101 ส22103

ครูราตรี ครูอ าภาพร ครูสุนิสา ครูพิชญา ครูจนัทนา
พุธ ท22101 ส22101 ส22233 พ22101 อ22101

ครูพิชญา ครูศศินา ครูภทัราภรณ์ ครูจรัล ครูรุจิรัตน์
พฤหัสบดี ว22101 ค22201 อ22201 ส22101 ท22101

ครูราตรี ครูสุนิสา ครูปัทพงษ์ ครูศศินา ครูพิชญา
ศุกร์ ส22101 ศ22101 พ22101 อ22101 ค22101

ครูศศินา ครูสโรชา ครูจรัล ครูรุจิรัตน์ ครูสุนิสา

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ส22233 อ22101 ส22103 ศ22101 พ22101

ครูภทัราภรณ์ ครูรุจิรัตน์ ครูจนัทนา ครูสโรชา ครูจรัล
อังคาร อ22201 ท22201 ส22101 ค22101 ท22101

ครูปัทพงษ์ ครูสิริรัตน์ ครูศศินา ครูประทุมกาญจน์ ครูพิชญา
พุธ ว22101 I22201 ส22101 อ22101 ค22101

ครูราตรี ครูอ าภาพร ครูศศินา ครูรุจิรัตน์ ครูประทุมกาญจน์

พฤหัสบดี อ22101 ท22101 ส22101 พ22101 ค22101
ครูรุจิรัตน์ ครูพิชญา ครูศศินา ครูจรัล ครูประทุมกาญจน์

ศุกร์ จ22201 ท22101 ค22201 ว22104 ว22101
ครูศิริวรรณ ครูพิชญา ครูสุนิสา ครูสุมิตรา ครูราตรี

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2/2



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ศ22101 ค22101 อ22101 พ22101 อ22201

ครูสโรชา ครูสุนิสา ครูรุจิรัตน์ ครูจรัล ครูปัทพงษ์
อังคาร จ22201 ท22101 ส22233 ส22101 ว22101

ครูศิริวรรณ ครูพิชญา ครูภทัราภรณ์ ครูศศินา ครูราตรี
พุธ ค22101 อ22101 ท22201 ท22101 ว22104

ครูสุนิสา ครูรุจิรัตน์ ครูสิริรัตน์ ครูพิชญา ครูสุมิตรา
พฤหัสบดี ค22201 ว22101 ท22101 อ22101 ส22101

ครูสุนิสา ครูราตรี ครูพิชญา ครูรุจิรัตน์ ครูศศินา
ศุกร์ พ22101 I22201 ส22101 ค22101 ส22103

ครูจรัล ครูอ าภาพร ครูศศินา ครูสุนิสา ครูจนัทนา

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ I22201 จ22201 ค22101 อ22101 ส22101

ครูอ าภาพร ครูศิริวรรณ ครูสุนิสา ครูรุจิรัตน์ ครูศศินา
อังคาร ท22101 ค22101 อ22201 ส22233 พ22101

ครูพิชญา ครูสุนิสา ครูปัทพงษ์ ครูภทัราภรณ์ ครูจรัล
พุธ ท22201 ว22101 ค22101 ว22104 ท22101

ครูสิริรัตน์ ครูราตรี ครูสุนิสา ครูสุมิตรา ครูพิชญา
พฤหัสบดี ท22101 ส22101 อ22101 ศ22101 ส22103

ครูพิชญา ครูศศินา ครูรุจิรัตน์ ครูสโรชา ครูจนัทนา
ศุกร์ ค22201 ว22101 อ22101 ส22101 พ22101

ครูสุนิสา ครูราตรี ครูรุจิรัตน์ ครูศศินา ครูจรัล

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2/4
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ว23101 ส23101 ค23101 อ23101 ท23101

ครูเจริญ ครูจนัทนา ครูอุดร ครูสุภาภรณ์ ครูณชัชา
อังคาร อ23201 ส23103 ศ23101 ง23101 ว23101

ครูสุภาภรณ์ ครูจิตติมา ครูสรวิชญ์ ครูพรธนาวดี ครูเจริญ
พุธ ส23101 ค23101 อ23101 ว23282 ส23235

ครูจนัทนา ครูอุดร ครูสุภาภรณ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจิตติมา
พฤหัสบดี ค23201 ท23101 อ23101 ส23101 พ23101

ครูอุดร ครูณชัชา ครูสุภาภรณ์ ครูจนัทนา ครูประสิทธ์ิ
ศุกร์ พ23101 ท23101 จ23201 ค23101 ท23201

ครูประสิทธ์ิ ครูณชัชา ครูศิริวรรณ ครูอุดร ครูสิริรัตน์

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ พ23101 ส23103 ส23101 ท23201 ค23101

ครูประสิทธ์ิ ครูจิตติมา ครูกฤตพล ครูสิริรัตน์ ครูดารารัตน์
อังคาร ว23282 ง23101 ค23101 ศ23101 อ23101

ครูจุฬาลกัษณ์ ครูพรธนาวดี ครูดารารัตน์ ครูสรวิชญ์ ครูสุภาภรณ์
พุธ ว23101 จ23201 ส23235 ท23101 อ23101

ครูเจริญ ครูศิริวรรณ ครูจิตติมา ครูณชัชา ครูสุภาภรณ์
พฤหัสบดี ค23101 อ23101 ส23101 ท23101 ค23201

ครูดารารัตน์ ครูสุภาภรณ์ ครูกฤตพล ครูณชัชา ครูอุดร
ศุกร์ ว23101 ส23101 พ23101 ท23101 อ23201

ครูเจริญ ครูกฤตพล ครูประสิทธ์ิ ครูณชัชา ครูสุภาภรณ์

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ อ23101 ว23282 ท23101 ส23101 ท23201

ครูสุภาภรณ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูณชัชา ครูจ าลอง ครูสิริรัตน์
อังคาร ว23101 ค23101 พ23101 ส23103 ส23101

ครูเจริญ ครูดารารัตน์ ครูประสิทธ์ิ ครูจิตติมา ครูจ าลอง
พุธ อ23101 ค23101 จ23201 ส23235 ง23101

ครูสุภาภรณ์ ครูดารารัตน์ ครูศิริวรรณ ครูจิตติมา ครูพรธนาวดี
พฤหัสบดี ว23101 ค23101 ศ23101 อ23101 ท23101

ครูเจริญ ครูดารารัตน์ ครูสรวิชญ์ ครูสุภาภรณ์ ครูณชัชา
ศุกร์ ส23101 ค23201 ท23101 อ23201 พ23101

ครูจ าลอง ครูอุดร ครูณชัชา ครูสุภาภรณ์ ครูประสิทธ์ิ

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ส23103 ส23101 อ23101 ว23101 ค23101

ครูจิตติมา ครูศศินา ครูสุภาภรณ์ ครูเจริญ ครูอุดร
อังคาร ค23101 พ23101 อ23101 ท23101 ง23101

ครูอุดร ครูประสิทธ์ิ ครูสุภาภรณ์ ครูณชัชา ครูพรธนาวดี
พุธ ศ23101 ว23282 ค23101 อ23201 ส23101

ครูสรวิชญ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูอุดร ครูสุภาภรณ์ ครูศศินา
พฤหัสบดี ท23101 ค23201 ว23101 พ23101 จ23201

ครูณชัชา ครูอุดร ครูเจริญ ครูประสิทธ์ิ ครูศิริวรรณ
ศุกร์ ส23235 ส23101 อ23101 ท23201 ท23101

ครูจิตติมา ครูศศินา ครูสุภาภรณ์ ครูสิริรัตน์ ครูณชัชา

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/4
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3/3



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ท31101 ค31201 ว31221 ง31101 อ31201

ครูมลัธิกา ครูนิรุต ครูอนนัต์ ครูจิตติมา ครูสุภาภรณ์
อังคาร ว31241 พ31101 ส31101 ค31101 ว31201

ครูนิวฒัน์ ครูจรัล ครูกฤตพล ครูดารารัตน์ ครูอ าภาพร
พุธ ส31101 ว31221 ว31101 ศ31101 อ31101

ครูกฤตพล ครูอนนัต์ ครูนิวฒัน์ ครูสรวิชญ์ ครูปัทพงษ์
พฤหัสบดี ท31101 ค31201 ว31261 ว31281

ครูมลัธิกา ครูนิรุต ครูรุ่งศกัด์ิ ครูสุมิตรา
ศุกร์ ว31201 ส31103 ค31201 ค31101 อ31101

ครูอ าภาพร ครูจ าลอง ครูนิรุต ครูดารารัตน์ ครูปัทพงษ์

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ส31101 ค31101 จ31101 ว31101 ง31201

ครูกฤตพล ครูดารารัตน์ ครูศิริวรรณ ครูนิวฒัน์ ครูพรธนาวดี
อังคาร ส31101 อ31101 ท31201 ค31201 ว31281

ครูกฤตพล ครูปัทพงษ์ ครูมลัธิกา ครูนิรุต ครูสุมิตรา
พุธ พ31201 พ31101 ค31201 ศ31101 ท31201

ครูประสิทธ์ิ ครูจรัล ครูนิรุต ครูสรวิชญ์ ครูมลัธิกา
พฤหัสบดี ง31101 ส31103 ค31201 ค31101 ท31101

ครูจิตติมา ครูจ าลอง ครูนิรุต ครูดารารัตน์ ครูมลัธิกา
ศุกร์ ส31241 อ31201 อ31101 จ31101 ท31101

ครูกฤตพล ครูสุภาภรณ์ ครูปัทพงษ์ ครูศิริวรรณ ครูมลัธิกา

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ท31101 พ30203 ค31101 ส31101

ครูมลัธิกา ครูจรัล ครูดารารัตน์ ครูกฤตพล
อังคาร ส31103 อ31201 ง31203 ศ31101

ครูจ าลอง ครูสุภาภรณ์ ครูสดบั ครูสรวิชญ์
พุธ พ31101 ง31201 ส31101 ค31101 ท31201

ครูจรัล ครูพรธนาวดี ครูกฤตพล ครูดารารัตน์ ครูณชัชา
พฤหัสบดี พ31201 ว31281 ท31201 ง31101 อ31101

ครูประสิทธ์ิ ครูสุมิตรา ครูณชัชา ครูจิตติมา ครูปัทพงษ์
ศุกร์ ว31101 อ31101 ส31241 ท31101 ง31204

ครูนิวฒัน์ ครูปัทพงษ์ ครูกฤตพล ครูมลัธิกา ครูจิตติมา

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ว32241 ท32101 ว32201 ค32201

ครูนิวฒัน์ ครูพิชญา ครูรุ่งศกัด์ิ ครูนิรุต
อังคาร อ32101 ว32261 ค32101 ว32221 อ32201

ครูรุจิรัตน์ ครูรุ่งศกัด์ิ ครูอุดร ครูจุฬาลกัษณ์ ครูปัทพงษ์
พุธ ส32101 ท32101 ค32101 ค32201

ครูจ าลอง ครูพิชญา ครูอุดร ครูนิรุต
พฤหัสบดี ส32103 ว32101 พ32101 ศ32101 ว32221

ครูจ าลอง ครูอ าภาพร ครูประสิทธ์ิ ครูสรวิชญ์ ครูจุฬาลกัษณ์
ศุกร์ ว32201 ค32201 I32201 ส32101 อ32101

ครูรุ่งศกัด์ิ ครูนิรุต ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจ าลอง ครูรุจิรัตน์

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ส32101 ท32101 ศ32101 อ32201 พ30201

ครูจ าลอง ครูพิชญา ครูสรวิชญ์ ครูปัทพงษ์ ครูประสิทธ์ิ
อังคาร พ32101 ค32201 ท32101 ส32225 อ32101

ครูประสิทธ์ิ ครูนิรุต ครูพิชญา ครูกฤตพล ครูรุจิรัตน์
พุธ ค32101 ค32201 ท32201 ส32101 จ32101

ครูอุดร ครูนิรุต ครูพิชญา ครูจ าลอง ครูศิริวรรณ
พฤหัสบดี จ32101 ส32225 ค32101 ส32103 อ32101

ครูศิริวรรณ ครูกฤตพล ครูอุดร ครูจ าลอง ครูรุจิรัตน์
ศุกร์ ค32201 I32201 ท32201 ง32201 ว32101

ครูนิรุต ครูนิวฒัน์ ครูพิชญา ครูพรธนาวดี ครูรุ่งศกัด์ิ

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ศ32101 ค32101 ส32101 ว32101 ท32101

ครูสรวิชญ์ ครูอุดร ครูจ าลอง ครูอ าภาพร ครูพิชญา
อังคาร พ30204 ส32101 ท32201 อ32201 ส32225

ครูจรัล ครูจ าลอง ครูสิริรัตน์ ครูปัทพงษ์ ครูกฤตพล
พุธ อ32101 I32201 ง32203 พ32101 ส32103

ครูรุจิรัตน์ ครูนิวฒัน์ ครูสดบั ครูประสิทธ์ิ ครูจ าลอง
พฤหัสบดี ง32201 อ32101 ท32201 ส32225

ครูพรธนาวดี ครูรุจิรัตน์ ครูสิริรัตน์ ครูกฤตพล
ศุกร์ ค32101 พ30201 ศ30212 ท32101

ครูอุดร ครูประสิทธ์ิ ครูสรวิชญ์ ครูพิชญา

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/3



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ท33101 อ33101 ว33201 ค33101

ครูณชัชา ครูปัทพงษ์ ครูรุ่งศกัด์ิ ครูนิรุต
อังคาร ว33201 ว33221 ค33101 ว33281 ส33101

ครูรุ่งศกัด์ิ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูนิรุต ครูสุมิตรา ครูศศินา
พุธ ว33101 อ33101 ท33101 ศ33101 ค33201

ครูรุ่งศกัด์ิ ครูปัทพงษ์ ครูณชัชา ครูสโรชา ครูดารารัตน์
พฤหัสบดี ว33241 ว33221 ค33201 ง33201

ครูนิวฒัน์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูดารารัตน์ ครูพรธนาวดี
ศุกร์ อ33201 ค33201 พ33101 ส33101

ครูปัทพงษ์ ครูดารารัตน์ ครูจรัล ครูศศินา

วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ค33101 ท33101 อ33101 ส33101 ส33281

ครูนิรุต ครูณชัชา ครูปัทพงษ์ ครูศศินา ครูจ าลอง
อังคาร ส33101 ศ33101 ท33101 ส33281 ค33101

ครูศศินา ครูสโรชา ครูณชัชา ครูจ าลอง ครูนิรุต
พุธ อ33101 ท33201 ค33201 พ33101

ครูปัทพงษ์ ครูณชัชา ครูดารารัตน์ ครูจรัล
พฤหัสบดี ว33281 จ33101 ว33101 อ33201 ค33201

ครูสุมิตรา ครูศิริวรรณ ครูรุ่งศกัด์ิ ครูปัทพงษ์ ครูดารารัตน์
ศุกร์ ท33201 ง33201 ค33201 พ33201 จ33101

ครูณชัชา ครูพรธนาวดี ครูดารารัตน์ ครูประสิทธ์ิ ครูศิริวรรณ

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/2



วนั/เวลา 08.40-09.20 09.20-10.00 10.00-10.40 10.40-11.20 11.20-12.00
จันทร์ ค33101 ท33101 อ33101 ส33101 ส33281

ครูนิรุต ครูณชัชา ครูปัทพงษ์ ครูศศินา ครูจ าลอง
อังคาร ส33101 ศ33101 ท33101 ส33281 ค33101

ครูศศินา ครูสโรชา ครูณชัชา ครูจ าลอง ครูนิรุต
พุธ อ33101 ท33201 พ33101

ครูปัทพงษ์ ครูณชัชา ครูจรัล
พฤหัสบดี ว33281 ง33203 ว33101 อ33201 ง33206

ครูสุมิตรา ครูสดบั ครูรุ่งศกัด์ิ ครูปัทพงษ์ ครูจิตติมา
ศุกร์ ท33201 ง33201 ง33204 พ33201

ครูณชัชา ครูพรธนาวดี ครูสดบั ครูประสิทธ์ิ

ตารางเรียนออนไลน์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565






























