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7

14.40-15.30

7

14.40-15.30

8

15.30-16.20

8

15.30-16.20

ส����� ว�����ว�����ง�����ค�����ค�����

132 LABเคมีLABเคมี132132132
ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูสดุใจครูธญัลักษณ์ครูปราณีครูปิยะดา

ว����� ท�����จ�����ค�����แนะแนวว�����

LABโลกฯ 132132132132LABโลกฯ
ครูณภัทรครูวจนพรครูปราณีครูพรนภัสครูชมพูนุชครูชมพูนุช

H.R ส�����ค�����ว�����ว�����อ�����

132132LABชีวะLABชีวะ132
ครูปิยะดาครูธญัลักษณ์ครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูอโนมา

ส����� ว�����ว�����ว�����ศ�����ค�����

132 LABโลกฯLABโลกฯLABเคมีนาฏศิลป์132
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูสนิีนาฏครูพัทธธ์รีาครูปราณีครูอรวรรณ�

ท����� ส�����อ�����ว�����ว�����ว�����

132 132132LABฟิสกิLABฟิสกิLABชีวะ
ครูสภุาภรณ์ครูอโนมาครูเขตครูเขตครูอรวรรรณครูณภัทร

ว����� ท�����ค�����ว�����ว�����ว�����

LABโลกฯ 131131LABเคมีLABเคมีLABโลกฯ
ครูณภัทรครูธญัลักษณ์ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูชมพูนุชครูชมพูนุช

ค����� ว�����อ�����ส�����ค�����ว�����

131 131131131131131
ครูสนิีนาฏครูอโนมาครูปิยะดาครูธญัลักษณ์ครูพิมพ์ธณชิครูปราณี

H.R ว�����ส�����ว�����ว�����ส�����

LABชีวะ131LABโลกฯLABโลกฯ131
ครูอรวรรรณครูสภุาภรณ์ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูปิยะดา

ว����� ง�����ค�����ว�����ว�����ว�����

LABชีวะ 131131LABโลกฯLABโลกฯLABชีวะ
ครูสดุใจครูปราณีครูพิมพ์ธณชิครูพิมพ์ธณชิครูอรวรรรณครูอรวรรรณ

ค����� อ�����พ�����จ�����อ�����ท�����

131 131131131131131
ครูสชุาดาครูสนธยาครูวจนพรครูอโนมาครูณภัทรครูปราณี

พ�����

132
ครูสนธยา

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

ว�����

LABฟิสกิ
ครูเขต

อ�����

132
ครูสชุาดา

ศ�����

นาฏศิลป์
ครูพัทธธ์รีา

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

ส�����

131
ครูอรวรรณ�

แนะแนว

131
ครูพรนภัส

โครงงาน
บูรณาการ

โครงงาน
บูรณาการ
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ค����� อ�����ค�����ว�����ว�����จ�����

134 134134LABโลกฯLABโลกฯ134
ครูอมรรัตน์ครูปราณีครูพิมพ์ธณชิครูพิมพ์ธณชิครูวจนพรครูธญัลักษณ์

ว����� ส�����ว�����ว�����ว�����ว�����

LABชีวะ 134134LABโลกฯLABโลกฯLABชีวะ
ครูสภุาภรณ์ครูสนิีนาฏครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูอรวรรรณครูอรวรรรณ

H.R ว�����ว�����ท�����ค�����ว�����

LABเคมีLABเคมี134134134
ครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูณภัทรครูปราณีครูพิมพ์ธณชิ

ค����� ส�����ว�����ท�����ค�����ส�����

134 134LABชีวะ134134134
ครูอรวรรณ�ครูอรวรรรณครูณภัทรครูธญัลักษณ์ครูปิยะดาครูปราณี

ว����� ง�����ศ�����อ�����ส�����ว�����

LABโลกฯ 134พื�นเมือง134134LABโลกฯ
ครูสดุใจครูกฤษณะครูอโนมาครูปิยะดาครูชมพูนุชครูชมพูนุช

ค����� ว�����ว�����ส�����อ�����ค�����

133 LABโลกฯLABโลกฯ133133133
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูสภุาภรณ์ครูอโนมาครูพัชรากรครูปราณี

ว����� จ�����ส�����ว�����ว�����ค�����

133 133133LABเคมีLABเคมี133
ครูวจนพรครูปิยะดาครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏครูพัชรากรครูพิมพ์ธณชิ

H.R ส�����ว�����อ�����ท�����ค�����

133LABชีวะ133133133
ครูอรวรรณ�ครูอรวรรรณครูอโนมาครูณภัทรครูปราณี

ว����� ท�����ศ�����แนะแนวว�����ว�����

LABโลกฯ 133นาฏศิลป์133LABเคมีLABโลกฯ
ครูณภัทรครูพัทธธ์รีาครูพรนภัสครูสนิีนาฏครูชมพูนุชครูชมพูนุช

พ����� ว�����ว�����ว�����ว�����ค�����

133 LABโลกฯLABโลกฯLABชีวะLABชีวะ133
ครูพิมพ์ธณชิครูพิมพ์ธณชิครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูปราณีครูสนธยา

แนะแนว

134
ครูพรนภัส

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

อ�����

134
ครูอโนมา

พ�����

134
ครูสนธยา

ส�����

133
ครูปิยะดา

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

อ�����

133
ครูอมรรัตน์

ง�����

133
ครูสดุใจ

โครงงาน
บูรณาการ

โครงงาน
บูรณาการ
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ค����� ส�����ท�����ส�����ท�����อ�����

136 136136136136136
ครูสภุาภรณ์ครูรัตยาภรณ์ครูปิยะดาครูณภัทรครูอโนมาครูดวงใจ

ส����� ส�����แนะแนวอ�����ค�����ค�����

136 136136136136136
ครูอรวรรณ�ครูพรนภัสครูอโนมาครูดวงใจครูธญัลักษณ์ครูปิยะดา

H.R อ�����ง�����พ�����จ�����จ�����

136136136136136
ครูอมรรัตน์ครูสดุใจครูสนธยาครูวจนพรครูวจนพร

ง����� ท�����ค�����อ�����ท�����ง�����

136 136136136136136
ครูรัตยาภรณ์ครูธญัลักษณ์ครูอมรรัตน์ครูณภัทรครูสดุใจครูสดุใจ

ค����� ว�����ว�����ว�����ว�����จ�����

136 คอม�คอม�คอม�คอม�136
ครูวุฒิชัยครูวุฒิชัยครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูวจนพรครูดวงใจ

จ����� ว�����ว�����ท�����ค�����ค�����

135 LABชีวะLABชีวะ135135135
ครูอรวรรรณครูอรวรรรณครูณภัทรครูปราณีครูธญัลักษณ์ครูวจนพร

อ����� ว�����ว�����แนะแนวพ�����ค�����

135 LABโลกฯLABโลกฯ135135135
ครูพิมพ์ธณชิครูพิมพ์ธณชิครูพรนภัสครูสนธยาครูปราณีครูอโนมา

H.R ว�����ว�����ง�����ส�����ว�����

LABโลกฯLABโลกฯ135135LABเคมี
ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูสดุใจครูอรวรรณ�ครูสนิีนาฏ

ส����� ว�����ท�����อ�����ค�����ค�����

135 LABชีวะ135135135135
ครูอรวรรรณครูณภัทรครูอโนมาครูปราณีครูธญัลักษณ์ครูปิยะดา

ว����� ส�����อ�����ว�����ว�����ว�����

LABเคมี 135135LABโลกฯLABโลกฯLABเคมี
ครูปิยะดาครูอมรรัตน์ครูชมพูนุชครูชมพูนุชครูสนิีนาฏครูสนิีนาฏ

ศ�����

พื�นเมือง
ครูกฤษณะ

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

พ�����

136
ครูสนธยา

ศ�����

ศิลปะ
ครูสงวนศักดิ�

ส�����

135
ครูสภุาภรณ์

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

ว�����

135
ครูพิมพ์ธณชิ

ศ�����

พื�นเมือง
ครูกฤษณะ

โครงงาน
บูรณาการ

โครงงาน
บูรณาการ
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7

14.40-15.30

8

15.30-16.20

พ����� ท�����ส�����ว�����ว�����ค�����

421 421421คอม�คอม�421
ครูรัตยาภรณ์ครูปิยะดาครูวุฒิชัยครูวุฒิชัยครูดวงใจครูสนธยา

ค����� ว�����ว�����ค�����ท�����ศ�����

421 คอม�คอม�421421พื�นเมือง
ครูนารินทร์ครูนารินทร์ครูดวงใจครูณภัทรครูกฤษณะครูธญัลักษณ์

H.R ส�����ส�����แนะแนวพ�����ค�����

421421421421421
ครูสภุาภรณ์ครูอรวรรณ�ครูพรนภัสครูสนธยาครูธญัลักษณ์

จ����� ส�����อ�����ง�����อ�����จ�����

421 421421421421421
ครูปิยะดาครูอโนมาครูสดุใจครูอมรรัตน์ครูวจนพรครูวจนพร

จ����� อ�����ท�����ง�����ง�����ค�����

421 421421421421421
ครูอโนมาครูณภัทรครูสดุใจครูสดุใจครูดวงใจครูวจนพร

ศ�����

ศิลปะ
ครูสงวนศักดิ�

 กจิกรรม
 บังคับ

 กจิกรรม
 ชุมนุม

ท�����

421
ครูรัตยาภรณ์

อ�����

421
ครูอมรรัตน์

โครงงาน
บูรณาการ


