
1 2 3 5 6 7 8 9 10
08.15-09.05 09.05-09.55 09.55-10.45 10.45-11.15 11.15-11.35 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.5/1 อังกฤษ สุขศึกษา Prep-C. Prep-C. คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย ท32101 ภาษาไทย 3/การอานฯ ครูศิริลักษณ  เทียมแสน

ม.5/2 คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย อังกฤษ สังคมศึกษา การงานฯ ท32201 การอานวิเคราะหและเขียนเชิงวิชาการ 1 ครูศิริลักษณ  เทียมแสน

ม.5/3 สุขศึกษา คณิตเชิงวิชาการ ภาษาไทย อังกฤษ แนะแนว ท32203 การอานคิดวิเคราะหและการใชภาษา ครูศิริลักษณ  เทียมแสน

ม.5/4 R / W อังกฤษ Interactive สังคมศึกษา นาฏศิลป ค32101 คณิตศาสตร 3 ครูวิเจน  ดวงคํา

ม.5/5 สุขศึกษา อังกฤษ สังคมศึกษา การงานฯ คําสอนจริยะ 3 ว32103 เทคโนโลยี 3 : วิทยาการคํานวน การออกแบบ และเทคโนโลยี 3 ครูปยนารถ สุเมตติกุล

ม.5/6 สังคมศึกษา คณิตศาสตร อังกฤษ ส32101 สังคมศึกษา 3 ครูกีรติกานต  ออนนิ่ม

ม.5/7 อังกฤษ คําสอนจริยะ 3 ภาษาไทย ส32103 ประวัติศาสตร 3 ครูสุทธิพงษ  สุขมัย

ม.5/1 คณิตเพ่ิมเติม อังกฤษ Academic นาฏศิลป ภาษาไทย คณิตศาสตร โลก และดารา สังคมศึกษา พ32101 สุขศึกษา 1 ครูอรทัย  ศรีภูษณาพรรณ

ม.5/2 Academic คําสอนจริยะ 3 สุขศึกษา อังกฤษ หนาท่ีพลเมือง ศ32101 ศิลปะ 3 : นาฏศิลป ครูณิชาพร  สิทธิไชย

ม.5/3 คําสอนจริยะ 3 ภาษาไทย คณิตเสริมทักษะ การงานฯ อังกฤษ คณิตเพ่ิมเติม Interactive อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ครูชฎาภิรมย  ปรีเปรมวัฒนา

ม.5/4ฝ.เสริม/Public Speaking R / W ภาษาไทย สุขศึกษา คําสอนจริยะ 3 อังกฤษ แนะแนว ค32205 คณิตศาสตรเชิงวิชาการ3 ครูกาญจนา  พรมมา

ม.5/5 ภาษาไทย วิทยาการฯ อังกฤษ คณิตศาสตร Interactive แนะแนว สังคมศึกษา ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 3 ครูกาญจนา  พรมมา

ม.5/6 อังกฤษ ญี่ปุนเสริมทักษะ วิทยาการฯ ภาษาไทย สังคมศึกษา Interactive นาฏศิลป ว30263 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 3 ครูศราวรรณ

ม.5/7 สังคมศึกษา คณิตศาสตร คณิตเพ่ิมเติม Academic วิทยาการฯ ภาษาไทย อังกฤษ ว30222 เคมี 2 : เคมี 3 ครูปยรัตนศิริ  พันธุจันทร

ม.5/1 R / W R / W ว30242 ชีววิทยา 2 : ชีววิทยา 3 ครูวนิชญา  โพธิลังกา

ม.5/2 คณิตเพ่ิมเติม วิทยาการฯ คณิตศาสตร แนะแนว ว32101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 : ชีววิทยา ครูวนิชญา  โพธิลังกา

ม.5/3 สังคมศึกษา คณิตศาสตร การอานฯ คณิตเพ่ิมเติม อ32201 ภาษาอังกฤษ Prep-C. 3 อ.นรวรรณ  ปงกุล

ม.5/4 คณิตศาสตร วิทยาการฯ อ32203 Reading and Writing English : Analytical English 1 ดร.อัชริยา/อ.นรวรรณ/ครูปยะวรรณ

ม.5/5 Prep-C. Prep-C. Interactive ภาษาไทย ฝ/ญ/จ32201 ภาษาฝร่ังเศส/ญี่ปุน/จีน 3 อ.ชไมพันธุ/อ.วิไลรัตน/ครูนัทมน

ม.5/6 Interactive สุขศึกษา ฝ/ญ/จ32203 ภาษาฝรั่งเศส/ญ่ีปุน/จีนเสริมทักษะ 3 ครูกฤตตา/Ms.Katsura/Mrs.Hu

ม.5/7 ประวัติศาสตร สุขศึกษา การอานฯ การงานฯ คณิตเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ฝ/ญ/จ32205 ภาษาฝรั่งเศส/ญ่ีปุน/จีนเชิงวิชาการ 3 อ.พิน/อ.วิไลรัตน/ค.นัทมน

ม.5/1 คณิตเพ่ิมเติม คณิตศาสตร แนะแนว สังคมศึกษา คําสอนจริยะ 3 อ32209 การอานหนังสือพิมพ 3 ครูหริพันธุ  วงคขัติย

ม.5/2 คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย นาฏศิลป อ32211 การพูดในท่ีประชุม 3 (Public Speaking) Mr. Peter  Gwynn

ม.5/3 R / W R / W วิทยาการฯ คณิตเพ่ิมเติม สังคมศึกษา อ33213 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3( Travelling) ครูหริพันธุ  วงคขัติย

ม.5/4 ภาษาไทย หนาท่ีพลเมือง ฝรั่งเศส/ RDL ว30293 โครงงาน ค.อนุชา /ค.วนิชญา/ค.ปยรัตนศิริ /ค.นันทพร

ม.5/5 ภาษาจีน ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง นาฏศิลป คณิตศาสตร อ32205 Interactive Ms.Melinda

ม.5/6 ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง ภาษาญี่ปุน R / W R / W การงานฯ ภาษาไทย ง32101 การงานอาชีพ 3  อาชีพและธุรกิจ ครูภูวนิดา  ปรีชาสิริภัทร

ม.5/7 หนาท่ีพลเมือง แนะแนว คณิตเพ่ิมเติม ค32203 คณิตศาสตรเสริมทักษะ 3 ครูภูวนิดา / ครูพามาดา

ม.5/1 การอานฯ หนาท่ีพลเมือง การงานฯ คณิตเพ่ิมเติม ประวัติศาสตร วิทยาการฯ ส32803 คําสอนศาสนา ครูประจําชั้น

ม.5/2 คณิตเพ่ิมเติม โลก และดารา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร การอานฯ คณิตศาสตร อ32205 Interactive Englsih 1 Ms.Melinda

ม.5/3 หนาท่ีพลเมือง นาฏศิลป ประวัติศาสตร Interactive คณิตศาสตร คณิตเพ่ิมเติม อ32207 English for Academic Purpose 3 Ms.Melinda

ม.5/4 การงานฯ คณิตศาสตร การอานฯ สังคมศึกษา Interactive ประวัติศาสตร ส30233 หนาที่พลเมือง ครูกีรติกานต/ ครูจินตนา (รุ)

ม.5/5 จีนเสริมทักษะ การอานฯ ส32801 คําสอนจริยะ 3 ครูบุญเหรียญ  เพริศพรายงาม

ม.5/6 คณิตศาสตร การอานฯ จริยะ แนะแนว ว30202 ฟสิกส 2: ฟสิกส 3 ครูนันทพร อุตมะ

ม.5/7 คณิตเพ่ิมเติม โลก และดารา สังคมศึกษา นาฏศิลป น32801 กิจกรรมแนะแนว ครูณธิดา จับจาย
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