
1 2 4 5 6 7 8 9 10

08.15-09.05 09.05-09.55 09.55-10.25 10.25-10.45 10.45-11.35 11.35-12.25 12.25-13.15 13.15-14.05 14.05-14.55 14.55-15.45 16.00-16.50

ม.1/1 ดนตรี อังกฤษ พลศึกษา ศิลปะ EIS (Sci) คณิตเพิ่มพูน (กลุม1) ท21101 ภาษาไทย 1 

ม.1/2 ดนตรี พลศึกษา อังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ คณิตศาสตร ภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย 1 : การคิดวิเคราะหทางภาษา 1

ม.1/3 สังคมศึกษา ภาษาไทย พลศึกษา EIS (Sci) คณิตศาสตร ค21101 คณิตศาสตร 1 ครูปรวิศ  นครชัย

ม.1/4 พลศึกษา ประวัติศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษา อังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ ค21101 คณิตศาสตร 1 (EIS Maths) Mr.Ludorf  Horn

ม.1/5 ประวัติศาสตร คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย ศิลปะ สุขศึกษา สังคมศึกษา พลศึกษา ว21101 วิทยาศาสตร 1 ครูรุงลาวัลย  วงคจันทรมา

ม.1/6 คณิตศาสตร สังคมศึกษา ประวัติศาสตร ดนตรี ภาษาไทย พลศึกษา อังกฤษ ว21101 วิทยาศาสตร 1 ( EIS Sci) Ms.Guen  Uhr

ม.1/1 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา L / S อังกฤษ ประวัติศาสตร วิทยเพ่ิมพูน (กลุม1,2) ว21103 วิทยาการคํานวณ และการออกแบบ 1 ครูภานุพงษ ศุภจิตรานนท

ม.1/2 คณิตศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย EIS (Sci) ส21101 สังคมศึกษา 1 ครูพัชราวรรณ  กันทะใจ

ม.1/3 ภาษาไทย คณิตศาสตร อังกฤษ นาฏศิลป ประวัติศาสตร ศิลปะ ส21103 ประวัติศาสตร 1 ครูสุทธิพงษ  สุขมัย

ม.1/4 นาฏศิลป สังคมศึกษา L / S คณิตศาสตร EIS (Sci) อังกฤษ พ21101 สุขศึกษา ครูกรรณิกา  อาทิตย

ม.1/5 อังกฤษ นาฏศิลป ภาษาไทย EIS (Sci) คณิตศาสตร แนะแนว พ21101 พลศึกษา  เทเบิลเทนนิส ครูรุงอรุณ  สุขดี

ม.1/6 EIS (Sci) อังกฤษ วิทยาศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร ศ21101 ศิลปะ 1 : ทัศนศิลป/ดนตร/ีนาฏศิลป ครูชุติกาญจน/ครูบุญเทียม/ครูณิชาพร

ม.1/1 คณิตศาสตร ภาษาไทย คําสอนจริยะ 1 สุขศึกษา วิทยเพ่ิมพูน (กลุม1,2) ง21101 การงานอาชีพ 1 ครูพัชรี  อภิวงค/ครูนัฐกชพร  สุรางคุปกุล

ม.1/2 วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย คําสอนจริยะ 1 L / S แนะแนว อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ครูหริพันธุ

ม.1/3 EIS (MA) R/W คณิตศาสตร ภาษาไทย สุขศึกษา คําสอนจริยะ 1 ค21201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 ครูปรวิศ  /ครูอนุชา 

ม.1/4 ภาษาไทย คณิตศาสตร ส21231 หนาที่พลเมือง 1 ครูพัราวรรณ  กันทะใจ

ม.1/5 R/W EIS (MA) สังคมศึกษา L / S ภาษาไทย คณิตศาสตร อ21201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 : L /S Mr.Peter  Gwynn

ม.1/6 วิทยาการคํานวณ วิทยาการคํานวณ R/W แนะแนว คณิตศาสตร สังคมศึกษา อ21203 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 : R/W ครูเพชรรัตน   /ครูดวงกมล

ม.1/1 ภาษาไทย คณิตเพ่ิมเติม R/W แนะแนว คณิตศาสตร สังคมศึกษา EIS (MA) ฝ21205 Language for Communication 1 :   French ครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต

ม.1/2 อังกฤษ R/W ภาษาไทย EIS (MA) คณิตเพ่ิมเติม ญ21205 Language for Communication 1 :  Japanese Ms.Katsura  Yahaba

ม.1/3 สังคมศึกษา คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย อังกฤษ L / S จ21205 Language for Communication 1 :   Chinese Mr. Hu  Meng-Lan + ครูนัทธมน  ปาลวัฒน + ครูวรัญญา

ม.1/4 R/W EIS (MA) วิทยาศาสตร ภาษาไทย อังกฤษ คณิตเพ่ิมเติม สังคมศึกษา ว20291 วิทยาศาสตรเพ่ิมพูนประสบการณ 1 : ดาราศาสตร ครูศราวรรณ

ม.1/5 R/W คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษ ว20291 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ครูสมยงค  คําเหมือดแอ

ม.1/6 สังคมศึกษา คําสอนจริยะ 1 คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษ EIS (MA) L / S ภาษาไทย ค20201 คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ 1 : เศษสวน ทศนิยม ครูวิเจน  ดวงคํา

ม.1/1 วิทยาศาสตร ภาษาไทย คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษ R/W สังคมศึกษา คณิตเพิ่มพูน (กลุม2) ส21803 คําสอนศาสนา 1 : คริสต/อิสลาม/พุทธ  ครูอ่ิงออย/ครูเจียมใจ/ครูผูชวยประจําชั้น

ม.1/2 R/W สังคมศึกษา คณิตศาสตร คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษ สุขศึกษา ส21801 คําสอนจริยะ 1 ซิสเตอรสุวรรณา  ชัยพรแกว

ม.1/3 อังกฤษ แนะแนว สังคมศึกษา R/W วิทยาศาสตร คณิตเพ่ิมเติม น21801 กิจกรรมแนะแนว  ครูอาภาพร  ศรีมาลี

ม.1/4 ภาษาไทย R/W คําสอนจริยะ 1 สังคมศึกษา คณิตเพ่ิมเติม แนะแนว

ม.1/5 คณิตเพ่ิมเติม คําสอนจริยะ 1 อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร

ม.1/6 คณิตเพ่ิมเติม สุขศึกษา ภาษาไทย R/W
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