ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 1702 (IEM)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปารมี นาทเวช, อ.อรวรรณ คายวง

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ1

ว33101
อ.จันทิมันตุ์ (Labดาราศาสตร์) 1611

อ33203
อ.ปารมี

ท33202
อ.จิตสุภา

ท33202
อ.จิตสุภา

อ33224
อ.Matthew

แนะแนว

อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

การนาเสนอ
ภาษาอังกฤษ1

การนาเสนอ
ภาษาอังกฤษ1

การงานอาชีพ 8

ไวยากรณ์พื้นฐาน5

กน 11

อ33218
อ.Amir

อ33228
อ.Dan (1805)

อ33228
อ.Dan (1805)

ง33101
อ.ยอดขวัญ

อ33212
อ.อิทธิพัทธ์

ศาสนาสากล

ภาษาอังกฤษ 11

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

ประวัติศาสตร์11

อุตสาหกรรมศึกษา

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ1

ส30210
อ.เบญจลักษ์

อ33101
อ.ดร.วรพงษ์

ว33101
อ.จันทิมันตุ์

ส33201
อ.ชยกร

ง33240
อ.สวรุจ, อ.สมสุวรรณ์

อ33232
อ.สุภัทร

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
อ33222
อ.ดร.วรพงษ์

อ.เสกข์ (ห้องประชุม2)

กิจกรรม
ภาษาไทย11

คณิตศาสตร์ 11

การเขียนเรียงความ1

ท33101
อ.อรวรรณ

ค33101
อ.พิริยพงศ์

อ33226
อ.Mieder

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

Lab224

การเขียนเรียงความ1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11
อ33226
อ.Mieder

ส33101
อ.ณพรรษ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 1708 (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ, อ.พฤกษาพันธุ์ สวาทสุข, อ.อิทธิชัย พลอินทร์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

อุตสาหกรรมศึกษา

ภาษาอังกฤษอ่านเขียนขั้นสูง 5

อ33203
อ.นาถนิสถ์

ง33240
อ.สวรุจ

อ33209
อ.นภัสวรรณ

อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

ภาษาอังกฤษฟัง - พูดขั้นสูง 5

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ1

อ33218
อ.Amir

อ33207
อ.Matthew

อ33232
อ.อิทธิชัย

คณิตศาสตร์ 11

แนะแนว

ค33101
อ.โยธิน

กน 11
อ.เสกข์,อ.พรพิมล

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
ประวัติศาสตร์11
ส33201
อ.ชยกร

อ33222
อ.ชินดนัย

กิจกรรม

12.05 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษอ่านเขียนขั้นสูง 5

ภาษาไทย11

ไวยากรณ์พื้นฐาน5

อ33209
อ.นภัสวรรณ

ท33101
อ.ณัฏฐพล

อ33212
อ.ฉัฐวัสส์

ภาษาอังกฤษ 11

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

อ33101
อ.ชินดนัย
Lab1,2

ส33101
อ.ณพรรษ

การงานอาชีพ8

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ง33101
อ.ยอดขวัญ,อ.ดร.ยาตรา

ว33101
อ.วีรพล (ดาราศาสตร์) 1611

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษขั้นสูง 5

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

ศาสนาสากล

ศาสนาสากล

ภาษากับวัฒนธรรม

อ33205
อ.Mieder

ว33101
อ.วีรพล

ส30210
อ.เบญจลักษ์

ส30210
อ.เบญจลักษ์

ท33202
อ.จิตสุภา

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 1709 (ภาษาฝรั่งเศส)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วีรินทร์ทิรา ครองยุต,ิ อ.ณพรรษ อาทิตวรากูล

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษาฝรั่งเศส5

ภาษาฝรั่งเศส5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

อ33203
อ.กัญญุตา

ท33202
อ.กมลวรรณ

ฝ33201
อ.ฐติรัฐ+อ.ธวัชพล

ฝ33201
อ.ฐติรัฐ+อ.ธวัชพล

ส33101
อ.ณพรรษ

ภาษาอังกฤษ 11

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การท่องเที่ยว1

อ33101
อ.วีรินทร์ทิรา

ว33101
อ.นาตยา (labดาราศาสตร์6) 1611

ฝ33203
อ.Bep
Lab223,224

อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

คณิตศาสตร์ 11

การงานอาชีพ 8

อ33218
อ.Amir

ค33101
อ.ดร.สุธารัตน์

ง33101
อ.เมธาพร,อ.พรนิดา

กิจกรรม
ประวัติศาสตร์ 11

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

อุตสาหกรรมศึกษา

เสริมทักษะภาษา
ฝรั่งเศส2

ส33201
อ.ชยกร

ว33101
อ.นาตยา

ง33240
อ.สวรุจ, อ.สมสุวรรณ์

ฝ33205
อ.ฐติรัฐ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อ
การท่องเที่ยว1

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ1

ศาสนาสากล

ฝ33203
อ.Bep

อ33232
อ.อิทธิชัย

ส30210
อ.เบญจลักษ์

Lab223,224

การงานอาชีพ 8

แนะแนว

การนาเสนอ
ภาษาอังกฤษเข้มข้น1

ง33101
อ.เมธาพร,อ.พรนิดา

กน 11
อ.เสกข์ (226)

อ33230
อ.James

พัฒนา

ผู้เรียน

เสริมทักษะภาษา
ฝรั่งเศส2

ภาษาไทย11

ฝ33205
อ.ฐติรัฐ

ท33101
อ.พัชรีภรณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
อ33222
อ.วีรินทร์ทิรา

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 554 (ภาษาจีน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พัชรีภรณ์ กันทะนะ, อ.ปานหทัย แก้วฟู

อ
พ
พฤ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

12.05 -

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

จ33209

ว33101 (1610)

อ.ดร.นาโชค(554) , อ.Chen Gui Zhen (คาบ6ห้องกิจกรรมชั้น5, คาบ7-8 1412)

อ.ธนลาวัณย์ (Lab ม.2)

ศาสนาสากล

ภาษาไทย 11

ส30210
อ.โชติกา

ท33101
อ.พัชรีภรณ์

จ33207
อ.ดร.นาโชค,อ.Chen

คณิตศาสตร์ 11

เสริมทักษะภาษาจีน2

ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษากับวัฒนธรรม

แนะแนว

การตัดเย็บเบือ้ งต้น

ค33101
อ.วีรพล

จ33205
อ.ดร.นาโชค/ อ.Chen Gui Zhen (1412)

ท33202
อ.จิตสุภา

ท33202
อ.จิตสุภา

กน 11
อ.เสกข์

ง33224
อ.ทิพภาภรณ์, อ.เมธาพร (ห้อง222,223)

อังกฤษฟัง - พูดเพือ่ สื่อสาร 5

ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์ 11 เพือ่ การปฏิบัต5ิ

ฟัง-พูดอังกฤษ
อาเซียน5

อ33218
อ.Diana/อ.ธมลวรรณ

ส33201
อ.ชยกร

อ33222
อ.ณัฐฐิตา

อ33214
อ.Anthony

กิจกรรม
Lab223,224

ศ

จีนหลัก 11

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

ภาษาจีนสร้างสรรค์ชั้นกลาง

ภาษาอังกฤษ 11

การงานอาชีพ8

อ33101
อ.ณัฐฐิตา

ง33101
อ.พรนิดา,อ.เมธาพร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเที่ยว 1

ส33101
อ.ณพรรษ

จ33203
อ.ดร.นาโชค,อ.ปานหทัย

พัฒนา

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ว33101
อ.ธนลาวัณย์ (ห้องเรียน)

ว33101
อ.ธนลาวัณย์ (ห้องเรียน)

ผู้เรียน
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
อ33203
อ.สาริน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 557 (ภาษาญี่ปุ่น)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เสกข์ วงศ์พิพันธ์, อ.จิตติกานต์ จงจิตร, อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร5

ภาษาไทย 11

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม11

อ33218
อ.Diana/อ.ธมลวรรณ

ท33101
อ.สรัญญา

ส33101
อ.ณพรรษ

ส33101
อ.ณพรรษ

ภาษาอังกฤษ11

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3

เสริมทักษะภาษาญี่ปนุ่ 2

เสริมทักษะภาษาญี่ปนุ่ 2

อ33101
อ.อิทธิชัย

อ33203
อ.จิตติกานต์

ญ33205
อ.ศิโรรัตน์ / อ.วิชญ์วิสิฐ

คณิตศาสตร์11

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การสื่อสาร
ขั้นสูง1

ค33101
อ.พงษ์ไพบูลย์

ว33101
อ.พชร (ดาราศาสตร์ 6) (1611)

ญ33207
อ.Jun

อ33214 (1805)

แนะแนว

กน11
อ.Anthony (สัมมนาชั้น8) อ.เสกข์ (ประชุม2)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม11

ภาษาญี่ปนุ่ หลัก11
ญ33211
อ.วิชญ์วิสฐ , อ.Jun

ญ33205
อ.ศิโรรัตน์ / อ.วิชญ์วิสิฐ

ประวัติศาสตร์11

ภาษากับวัฒนธรรม

ส33201
อ.ชยกร

ท33202
อ.กมลวรรณ

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การ
สื่อสารขั้นสูง1

การตัดเย็บเบือ้ งต้น

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

ญ33207
อ.Jun

ง33224
อ.ทิพภาภรณ์ , อ.เมธาพร (ห้อง222,223)

อ33222
อ.อิทธิชัย

พัฒนา

ผู้เรียน

Lab223,224

Lab223,224

ศาสนาสากล

การงานอาชีพ 8

การงานอาชีพ 8

โลก ดาราศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
สร้างสรรค์ขั้นกลาง1
และอวกาศ

ส30210
อ.โชติกา

ง33101
อ.พรนิดา,อ.ทิพภาภรณ์

ง33101
อ.พรนิดา,อ.ทิพภาภรณ์

กิจกรรม
ฟัง-พูดอังกฤษ
อาเซียน5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ว33101
อ.พชร

ญ33209
อ.Jun

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 544 (ภาษาอังกฤษ - อาเซียน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรัญญิกา สอนพิมพ์, อ.นุชฎา สุวรรณวงศ์
คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

พ

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาอาเซียน5

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเวียดนาม5
น33201 อ.ธาริณี (227)

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเวียดนาม5
น33201 อ.ธาริณี (227)

ประวัติศาสตร์ 11

ภาษากับวัฒนธรรม

ค33101

อ33238

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเมียนมา5
ภ33205 อ.อรัญญิกา,อ.ซอลิน
(พักชั้น5 อาคาร5)

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเมียนมา5
ภ33205 อ.อรัญญิกา,อ.ซอลิน
(พักชั้น5 อาคาร5)

ส33201

ท33202

อ.วีรพล

อ.ดาโกต้า

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเกาหลี5
ก33201 อ.อัน (226)

ทักษะพืน้ ฐานภาษาเกาหลี5
ก33201 อ.อัน (226)

อ.ชยกร

อ.จิตสุภา

อ่าน-เขียนอังกฤษอาเซียน5

อ่าน-เขียนอังกฤษ
อาเซียน5

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

อ33216

ว33101 (1802)

อ.ดาโกต้า (L.3 1904)

อ.นาตยา (ฟิสิกส์ชั้น8)

การงานอาชีพ 8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11

ง33101

ส33101

อ33216

อ.ทิพภาภรณ์,อ.เมธาพร(L.223,224)

อ.ณพรรษ (228)

อ.ดาโกต้า

ภาษาอังกฤษ 11

ศาสนาสากล

อ33101
อ.สันติภาพ

ส30210
อ.โชติกา

อ33214
อ.Anthony

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

อังกฤษฟัง - พูดเพือ่ สื่อสาร 5

อังกฤษฟัง - พูดเพือ่ สื่อสาร
5

การตัดเย็บเบือ้ งต้น

อ33218
อ.Dyson,อ.นุชฎา

อ33218
อ.Dyson,อ.นุชฎา

ง33224
อ.ทิพภาภรณ์ (ห้อง222)

ภาษาไทย 11

ภาษาอังกฤษ 11

อ33238
อ.ดาโกต้า (สัมมนาชั้น 8) 1805

ท33101
อ.สิริมณี

อ33101
อ.สันติภาพ

(1811)

แนะแนว
กน 11
อ.เสกข์,อ.พรพิมล

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัต5ิ
อ33222
อ.สันติภาพ(สัมมนาวิทย์ชั้น8)

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ว33101
อ.นาตยา (Labดาราศาสตร์ ) 1611

ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร5
น33205 อ.ธาริณี (1405)
ภาษาเมียนมาเพือ่ การสื่อสาร5
ภ33209 อ.อรัญญิกา,อ.Zowlin(1404)
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร5
ก33205 อ.อัน (1403)

ฟัง-พูดอังกฤษ
อาเซียน5

ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาอาเซียน5

พฤ
ศ

คาบที่ 6

คณิตศาสตร์ 11

จ

อ

12.05 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (ทัศนศิลป์ - ออกแบบ - แฟชั่น - จิวเวลรี)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤษพล วัฒนปาน, อ.ชญานิศ เริ่มคิดการ

อ

พ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

12.05 -

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3

ท33101

อ33203

อ.ณัฏฐพล (526)

อ.ครรชิต (1612)

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

ความถนัดทางศิลปกรรม1

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ง30219

ศ30222

ว33101

อ.ดร.นิกูล, อ.พลอยไพลิน

อ.กิตติภูมิ (233)

อ.ปณาลี (1302)

จินตทัศน์เคลื่อนไหว ศ33203 อ.นฤภู (631) ทัศนฯ

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร5

นวัตกรรมการออกแบบแฟชัน, จิวเวอรี (ศ33285, ศ33286) อ.ดร.ธนีพรรณ(622)
ออกแบบตกแต่งภายใน

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการการออกแบบ

อ33218

ศ33243 อ.กฤษพล (612)

ศ33244 อ.ปริญ(236)

อ.Steve/อ.คมธัช (1704)

พฤ
ศ

ออกแบบอักษรสร้างสรรค์ (ทัศนฯ) ศ
30260 อ.ชญานิศ(234)
ทัศนียภาพสร้างสรรค์ (ออกแบบ)
ศ30261 อ.กฤษพล (612)
ทฤษฏีสีสร้างสรรค์
ศ30256 อ.จิรพงษ์(233)

ภาษาไทย11

กิจกรรม

ออกแบบอักษรสร้างสรรค์ (ทัศนฯ) ศ
30260 อ.ชญานิศ(234)
ทัศนียภาพสร้างสรรค์ (ออกแบบ)
ศ30261 อ.กฤษพล (612)
ทฤษฏีสีสร้างสรรค์
ศ30256 อ.จิรพงษ์(233)

ภาษาอังกฤษ11

แนะแนว

อ33101

กน11

อ.อิทธิพัทธ์ (537)

อ.เสกข์ (1411)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ส33101
อ.ณพรรษ (524)

จิตรกรรมสีน้ามัน1 (ทัศนฯ)
ศ30205 อ.วีรณดา(611)
ออกแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหวสื่อดิจิตอล (ออกแบบ)
ศ30229 อ.ภคพงศ์ (237)
ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน 5
อ33236 อ.Neda (622)

ภาษาอังกฤษ
อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร5

เพื่อการปฏิบัติ5

อ33218

อ33222

อ.Steve/อ.คมธัช (1704)

อ.อิทธิพัทธ์ (527)

พัฒนา

ปฎิบัติการและสัมมนาทัศนศิลป์ (ทัศนฯ)
ศ33240 อ.ศิริลักษณ์ (235)
สัมมนางานออกแบบสร้างสรรค์ (ออกแบบ)
ศ33245 อ.กฤษพล (612)
ปฎิบัติการและสัมมนาแฟชัน,ปฎิบัติการและสัมมนาจิวเวอรี

ศ33287, ศ33288 อ.ดร.ธนีพรรณ(622)

ผู้เรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ประวัติศาสตร์11

คณิตศาสตร์11

การตลาดและธุรกิจแฟชั่น, จิวเวอรี (ศ33283, ศ33284) อ.นฤภู (236)

ว33101
อ.ปณาลี (ดาราศาสตร์6) 1611

ส33201
อ.นรมน(534)

ค33101
อ.โยธิน (1405)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ออกแบบ) ศ33242 อ.ศิริลักษณ์(235)
จินตทัศน์สถิต (ทัศนฯ) ศ33204 อ.วีรณดา(611)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (แอนิเมชั่น - ดิจิทัล - ภาพยนตร์ดิจิทัล)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธนนันท์ อินทิตานนท์, อ.นวิญญา วโรทัย

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

พ

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

คณิตศาสตร์11

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

แนะแนว

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร5

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ค33101

ส33101

กน11

อ33218

ว33101

อ.เสกข์ (1402)

อ.Dyson,อ.นุชฏา (526)

อ.ปณาลี (547)

ผศ.ดร.สุธินันท์ (527)
อ.ณพรรษ (1605)
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 ศ33207 อ.ธนนันท์ (237)

อ

12.05 13.15 น.

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวีดีโอ ศ33282 อ.จิรพงษ์ (631)
การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การตัดและเทคนิคพิเศษในสื่อดิจิทัลมีเดีย

ศ33268 อ.นฤภู (631)

ศ33269 อ.ภคพงศ์ (621)

ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์
ศ30257 อ.กฤตยภรณ์(234)
เซรามิคสร้างสรรค์1
ศ30213 อ.ศิริลักษณ์(612)
ศิลปะไทยสร้างสรรค์
ศ30259 อ.กิตติศักดิ(์ 235)

การจัดลาดับและการตัดต่อ ศ33208 อ.ธนนันท์(237)

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

ภาษาไทย 11

ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาสื่อดิจิทัลฯ ศ33267 อ.ภคพงศ์ (611)

ว33101

ท33101

การตัดต่อและเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ ศ33281 อ.นวิญญา(621)

อ.ปณาลี (611)

อ.อรวรรณ (1302)

พฤ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์
ศ30257 อ.กฤตยภรณ์(234)
เซรามิคสร้างสรรค์1
ศ30213 อ.ศิริลักษณ์(612)
ศิลปะไทยสร้างสรรค์
ศ30259 อ.กิตติศักดิ(์ 235)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

อ33203

อ33222

อ.กนกพร (1711)

อ.อิทธิชัย (1711)

ภาษาไทย 11

ประวัติศาสตร์ 11

ท33101

ส33201

อ.อรวรรณ (1302)

อ.ชยกร (522)

ปฎิบัติการสัมมนาผลิตภาพเคลื่อนไหว
ศ33209 อ.ธนนันท์ (237)
ปฏิบัติการสัมมนางานดิจิทัลมีเดียอาร์ตส์
ศ33270 อ.ภคพงศ์ (621)
ปฏิบัติการสัมมนางานภาพยนตร์
ศ33289 อ.ดร.วีรณดา (631)

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

ความถนัดทางศิลปกรรม1
ศ30222

ภาษาอังกฤษ11

อ.ปริญ (237)

อ.อิทธิชัย (553)

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน5

ศ

อ33236 อ.Neda(631)

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

ออกแบบเสียงสร้างสรรค์

ง30219

ความถนัดทางศิลปกรรม1
ศ30222

ศ30265 อ.กิตติภูมิ (237)

อ.ภาณุวัส, อ.พลอยไพลิน

อ.ปริญ (237)

อ33101

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 543 (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สิทธิกร เรืองศรี, อ.คณินวศา เชียงอินทร์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

12.05 -

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
ภาษาอังกฤษ 11

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาอังกฤษ 11

ว30201
อ.อัชชมา (Lab1) 1901

ว33101
อ.อาทิตย์

อ33101
อ.วีรินทร์ทิรา

อ33101
อ.วีรินทร์ทิรา

คณิตศาสตร์11

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร5

คณิตศาสตร์เพื่อ
ทักษะการคิด1

แนะแนว

ศาสนาสากล

ประวัติศาสตร์11

ค33101
อ.สิทธิกร

อ33218
อ.Derek,อ.พาขวัญ

ค30210
อ.ไพศาล

กน11
อ.เสกข์,อ.พรพิมล

ส30210
อ.โชติกา

ส33201
อ.ชยกร

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

การงานอาชีพ8

ส33101
อ.ณพรรษ

ค33208
อ.สิทธิกร

ง33101
อ.สัจจพร

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

การงานอาชีพ8
ง33101
อ.สัจจพร

ความถนัดทางคณิตศาสตร์(O-NET)
ค33212
อ.คณินวศา

อ33222
อ.วีรินทร์ทิรา

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ
ว33101 (1611)
อ.อาทิตย์(Labดาราศาสตร์)

พัฒนา

ผู้เรียน

ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT)2

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3

ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษากับวัฒนธรรม

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ค33210
อ.วีรพล

อ33203
อ.นาถนิสถ์

ท33202
อ.กมลวรรณ

ท33202
อ.กมลวรรณ

ค33208
อ.สิทธิกร

ภาษาไทย11
ท33101
อ.อรวรรณ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 1412 (ME)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน, อ.ปัญจพงค์ เจริญศรี, อ.คมธัช สืบสายชล
คาบ
วัน

ศ

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

การเขียนแบบสถาปัตย์3

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อ
สื่อสาร5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5(1)

ว33280 อ.ปัญจพงศ์

ค30213

ส33101

อ33218

อ33218

ค33208

ความถนัดเคมี

อ.พิริยพงษ์ (1909)

อ.ภูมิพรรณ

อ.Steve, อ.คมธัช

อ.Steve, อ.คมธัช

อ.เกษชุดา (1909)

ว33238 อ.สุมิตรา(ห้องเรียน)

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

การงานอาชีพ8

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติ5

ว33218

ง33101

อ33222

อ.ชยวัฏ (542)

อ.รอฮานี (227)

อ.ณัฐฐิตา

ความถนัดเคมี
คณิตศาสตร์11

ว33238 อ.สุมิตรา(522)

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ค33101

การเขียนแบบสถาปัตย์3

ว33218

อ.เกษชุดา (1909)

ว33280 อ.ปัญจพงศ์

อ.ชยวัฏ (542)

ความถนัดทางวิศวกรรม(ฟิสิกส์)1

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5(1)

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

ว33269

ค33208

ว33101

อ.พีรพล (ฟิสิกส์ชั้น 8)

อ.เกษชุดา

อ.พชร (Lab ดาราศาสตร์)

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

พ

คาบที่ 2

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อ
สื่อสาร5
ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT1) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

จ

อ

คาบที่ 1

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

ประวัติศาสตร์11

ภาษาไทย11

ว33101

ส33201

ท33101

อ.พชร (Lab ดาราศาสตร์)

อ.นรมน

อ.พัชรีภรณ์

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ทักษะเฉพาะด้าน5

แนะแนว

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ภาษาอังกฤษ11

ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ทักษะเฉพาะด้าน5

ว33218

อ33101

อ33236

อ33236

กน11

ว33101

อ.ชยวัฏ (542)

อ.ณัฐฐิตา (228)

อ.Neda(228)

อ.Neda(228)

อ.พรพิมล,เสกข์(228)

อ.พชร (228)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (วิทยาศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทกานต์ สายทอง, อ.สัจจพร สุวรรณนาคินทร์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

1604

1604

Labชีวะชั้น6 1602

12.05 13.15 น.

ฟิสิกส์ 5

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม5

ชีววิทยา6

ชีววิทยา6

ประวัติศาสตร์11

แนะแนว

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ 5

ว33201

ค33208

ว33242

ว33242

ส33201

กน11

อ33222

อ.พีระพล (Labฟิสิกส์ชั้น6) 1613

อ.ดร.สุธารัตน์ (1312)

อ.ณัฐกาญจน์ (Labเคมี6)

อ.ณัฐกาญจน์ (Labเคมี6)

อ.นรมน

อ.เสกข์(1312)

อ.ณัฐฐิตา (1312)

การงานอาชีพ 8

เคมี5

ภาษาอังกฤษ11

ง33101

ว33221

อ33101

อ.รอฮานี,อ.สัจจพร (1412)

คณิตศาสตร์11
ค33101
อ.ดร.สุธารัตน์ (1911)

อ.นันทกานต์ (Labเคมีชั้น6) 1604
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ว33267 อ.ณัฐกาญจน์
ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 ว33264 อ.กิตติพงษ์
ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1 ว30282 อ.ปัญจพงศ์
ความถนัดภาษาอังกฤษ อ30207 อ.Matthew
T-PAT สาหรับวิศวกรรม ว33203 อ.จารุวัฒน์,อ.พีระพล

อ.ณัฐฐิตา (228)

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม11
ส33101
อ.วัชรพงศ์ (553)

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาอังกฤษ11

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม5

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

อ33101

ค33208

ว33101

อ.ณัฐฐิตา (228)

อ.ดร.สุธารัตน์ (1412)

อ.นาตยา (1303)

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม11

ภาษาอังกฤษฟังพูด5

ส33101
อ.วัชรพงศ์(553)

อ33201
อ.RJ (1812)

ชีววิทยา6
ว33242
อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ชีวะชั้น6) 1602

พัฒนา

ผู้เรียน

โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ

ฟิสิกส์ 5

เคมี5

ภาษาไทย11

โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ

ว33221

ท33101

ว33101 (1611)

ว33101 (1611)

ว33201

อ.นันทกานต์ (Lab ชีวะชั้น6) 1602

อ.สิริมณี (1411)

อ.นาตยา (Labดาราศาสตร์6)

อ.นาตยา (Labดาราศาสตร์6)

อ.พีระพล (Lab ฟิสิกส์ ชั้น6) 1613

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (SGS) 1605
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นาตยา ช่วยชูเชิด, อ.นรมน อภิรัตนาพาณิชย์

อ

พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

1804

1804

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

ชีววิทยา6

เคมี5

เคมี5

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาอังกฤษเพือ่
การปฏิบัต5ิ

ส33101
อ.วัชรพงศ์

ว33242
อ.ณัฐกาญจน์ (Labชีวะ8) 1804

ว33221

ว33221

อ.นันทกานต์ (Labชีวะ8)

อ.นันทกานต์ (Labชีวะ8)

ว33101
อ.นาตยา (Labดาราศาสตร์ 6) 1611

อ33222
อ.ดร.วรพงษ์

การงานอาชีพ 8
ง33101
อ.ทิพภาภรณ์,อ.เมธาพร(Lab223,224)

ประวัติศาสตร์11

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 5

ค33208
ส33201
อ.วีรพล
อ.นรมน
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ว33267 อ.ณัฐกาญจน์
โลก ดาราศาสตร์
ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 ว33264 อ.กิตติพงษ์

คณิตศาสตร์11

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1 ว30282 อ.ปัญจพงศ์

ค33101
อ.วีรพล (Labเคมีชั้น8) 1803

ความถนัดภาษาอังกฤษ อ30207 อ.Matthew
T-PAT สาหรับวิศวกรรม ว33203 อ.จารุวัฒน์,อ.พีระพล

และอวกาศ

ว33101
อ.นาตยา/อ.Dan

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ชีววิทยา6

ฟิสิกส์ 5

ว33242
อ.ณัฐกาญจน์ (Labชีวะ8) 1804

ว33201
อ.พีระพล (Labฟิสิกส์ 8) 1802

ภาษาไทย11

ภาษาอังกฤษ11

ท33101
อ.สรัญญา

อ33101
อ.ดร.วรพงษ์ (1309)

พัฒนา

1803

1803

ผู้เรียน

ฟิสิกส์ 5

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด5

แนะแนว

เคมี5

เคมี5

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม 5

ว33201
อ.พีระพล (Labฟิสิกส์8) 1802

อ33201
อ.RJ

กน11
อ.เสกข์

ว33221

ว33221

อ.นันทกานต์ (Labเคมี8)

อ.นันทกานต์ (Labเคมี8)

ค33208
อ.วีรพล

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (GHS)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐกาญจน์ ธรรมเสฐียร, อ.วัชรพงศ์ ศิริมาสกุล

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

1802

1802

lab เคมีชั้น8

12.05 13.15 น.

ชีววิทยา6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5(1)

ฟิสิกส์ 5

ฟิสิกส์ 5

แนะแนว

เคมี5

ว33242

ค33208

ว33201

ว33201

กน11

ว33221

อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ชีวะ ชั้น8) 1804

ผศ.ดร.สุธินันท์ (1809)

อ.พีระพล (Labฟิสิกส์8)

อ.พีระพล (Labฟิสิกส์8)

อ.พรพิมล

อ.นันทกานต์ (Labม.1) 1608

(526)

(526)

คณิตศาสตร์11

คณิตศาสตร์11

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาอังกฤษฟังพูด5

ค33101
ผศ.ดร.สุธินันท์

ว33101
อ.คุณานันต์ (Labดาราศาสตร์6) 1611

อ33201
อ.RJ, อ.วนิดา (1402)

ภาษาอังกฤษ11
อ33101
อ.ณัฐฐิตา (lab ฟิสิกส์ชั้น8) 1802
ห้อง 223
ห้อง 223
โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ
ประวัติศาสตร์11
ว33101
ส33201
อ.คุณานันต์/อ.Dan
อ.นรมน

ฟิสิกส์ 5
ว33201
อ.พีระพล (Lab ฟิสิกส์ 8) 1802
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ว33267 อ.ณัฐกาญจน์
ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์1 ว33264 อ.กิตติพงษ์
ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1 ว30282 อ.ปัญจพงศ์
ความถนัดภาษาอังกฤษ อ30207 อ.Matthew
T-PAT สาหรับวิศวกรรม ว33203 อ.จารุวัฒน์,อ.พีระพล

ค33101
ผศ.ดร.สุธินันท์

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
อ33222
อ.ณัฐฐิตา (1909)

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

การงานอาชีพ8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

ง33101
อ.รอฮานี (1911)

ส33101
อ.วัชรพงศ์ (1505)

พัฒนา

1804

1804

ผู้เรียน

ภาษาไทย11

เคมี5

ชีววิทยา6

ชีววิทยา6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5

ท33101
อ.ธันย์ณิชา (1312)

ว33221
อ.นันทกานต์ (Lab เคมีชั้น8) 1803

ว33242

ว33242

อ.ณัฐกาญจน์ (Labชีวะ8)

อ.ณัฐกาญจน์ (Labชีวะ8)

ค33208
ผศ.ดร.สุธินันท์ (1612)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (IT - DE)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กันหา ราชโคตร, อ.รอฮานี หีมมิหน๊ะ

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

12.05 -

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ภาษาไทย11

แนะแนว

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว33218
อ.ชยวัฏ (Labฟิสิกส์ชั้น8) 1802

ท33101
อ.ดร.สุวิมล (526)

กน11
อ.พรพิมล(1911)

ว30225
อ.กันหา(Lab2)1903, อ.กาลัญญู (Lab5) 1908

1803

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน5

เคมีประยุกต์2

ว33101
อ.จารุวรรณ (Labดาราศาสตร์6) 1611

อ33236
อ.Henry (Bakery)

ว30247
อ.สิริธิดา(เคมีชั้น 8)
1803

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร5

ภาษาอังกฤษ11

เคมีประยุกต์2

อ33218
อ.Dyson, อ.นุชฎา (1605)

อ33101
อ.ฐาปนพงศ์ (Lab5 ชั้น9) 1908

ว30247
อ.สิริธิดา(เคมีชั้น8)

กิจกรรม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
ค33208
อ.โยธิน (Lab2) 1903

ภาษาอังกฤษเพื่อ โลก ดาราศาสตร์
การปฏิบัติ5
และอวกาศ
อ33222
อ.ฐาปนพงศ์ (1911)

ว33101
อ.จารุวรรณ(1911)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

ค33208
อ.โยธิน (1812)

ส33101
อ.ภูมิพรรณ (554)

1803

เคมีประยุกต์2

คณิตศาสตร์11

ประวัติศาสตร์11

ว30247
อ.สิริธิดา(เคมีชั้น8)

ค33101
อ.โยธิน (552)

ส33201
อ.ชยพร (552)

พัฒนา

ผู้เรียน

ห้อง1503

(Lab1 ชั้น9) 1901

การงานอาชีพ 8

การงานอาชีพ 8

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ง33101
อ.รอฮานี

ง33101
อ.รอฮานี

ว33218
อ.ชยวัฏ (Labฟิสิกส์ชั้น8) 1802

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (AS - E-AI)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ประพัฒน์ ศิลปกิจจานนท์, อ.ปริญ มีทรัพย์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

12.05 -

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

อังกฤษฟัง-พูด
เพื่อสื่อสาร5

อังกฤษฟัง-พูด
เพื่อสื่อสาร5

คณิตศาสตร์11

โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ

อ33218 (Bakery)
อ.Diana,อ.ธมลวรรณ

ค33101
อ.ระพีพัฒน์ (1612)

ว33101
อ.วีรพล (1612)

ฟิสิกส์ในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (1910)

อ33218 (Bakery)
อ.Diana,อ.ธมลวรรณ
ห้อง1303

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5

ว30256 อ.ประพัฒน์, อ.ณัฐพร (Lab E-AI)

แนะแนว

ค33208
อ.ระพีพัฒน์ (526)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3
อ33203 อ.ปารมี (226)

กน11
อ.พรพิมล

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ภาษาไทย11

ส33101
อ.ภูมิพรรณ (526)

ว33218
อ.ชยวัฏ (Lab ฟิสิกส์ ชั้น6)

ท33101
อ.ดร.สุวิมล (526)

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน5

เคมีประยุกต์2

อ33236
อ.Henry (ห้องก่อสร้าง)

ว30247
อ.สิริธิดา (เคมี 8) 1803

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ11

การงานอาชีพ8

อ33101
อ.อิทธิชัย (526)

ง33101
อ.รอฮานี(LabBakery),อ.สัจจพร (527)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5
ประวัติศาสตร์11

ฟิสิกส์วิศวกรรม4
ว33218
อ.ชยวัฏ (Lab ฟิสิกส์ ชั้น6) 1613
โครงงานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

อ33222 (1901)
ส33201 (1905)
อ.อิทธิชัย (Lab1ชั้น9) อ.ชยพร(Lab4ชั้น9)

ภาษาไทย11

เคมีประยุกต์2

ว30258 อ.ประพัฒน์/อ.ณัฏฐาทิพ Lab E-AI

ท33101
อ.ดร.สุวิมล (526)

ว30247
อ.สิริธิดา (526)

กระบวนการคิดงานออกแบบ
ศ33282 อ.ปริญ (234)

พัฒนา

ผู้เรียน

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม5

คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม5

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ค33208 (1910)

ค33208 (1910)

อ.ระพีพัฒน์(LabE-AI)

อ.ระพีพัฒน์(LabE-AI)

ว33101
อ.วีรพล (Labดาราศาสตร์ ชั้น6) 1611

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (IMT)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรรัตน์ เอี่ยมนาคะ, อ.อัชชมา สมบูรณ์, อ.ภูมิพรรณ ทวีชาติ

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

ภาษาไทย 11

ภาษาอังกฤษ 11

ท33101
อ.พัชรีภรณ์ (226)

อ33101
อ.สุภัทร (Lab2) 1903

ว33101 (1611)

ว33101 (1611)

อ.จารุวรรณ(Labดาราศาสตร์6)

อ.จารุวรรณ(Labดาราศาสตร์6)

การออกแบบและพัฒนาธุรกิจในระบบดิจิทัล

การออกแบบและผลิตภาพยนตร์

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

ว33282
ผศ.สุคนธ์ + อ.อัชชมา (Lab1) 1901

ว30242
อ.คัทลียา (Lab2) 1903

อ33222
อ.สุภัทร (Lab1) 1901

การออกแบบและพัฒนาธุรกิจในระบบดิจิทัล

การออกแบบและผลิตภาพยนตร์

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ3

ว33282
ผศ.สุคนธ์ + อ.อัชชมา (Lab1) 1901

ว30242
อ.คัทลียา (Lab2) 1903

อ33203
อ.ปารมี (Lab5) 1908

กิจกรรม
อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

การออกแบบและผลิตภาพยนตร์

อ33218
อ.Derek , อ.พาขวัญ (Lab5) 1908

ว30242
อ.คัทลียา (Lab2) 1903

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ
ว33101 (1805)
อ.จารุวรรณ (สัมมนาวิทย์ชั้น8)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

การออกแบบและพัฒนาธุรกิจในระบบดิจิทัล
ว33282
ผศ.สุคนธ์ + อ.อัชชมา (Lab1) 1901

โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ว30230
ผศ.สุคนธ์/อ.วรรัตน์ (Lab2) 1903

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ3

แนะแนว

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม11

อ33203
อ.ปารมี(Lab5) 1908

กน 11
อ.พรพิมล (227)

ส33101
อ.ภูมิพรรณ (1312)

พัฒนา

ผู้เรียน
(219) (เฉลิมพระเกียรติ)

คณิตศาสตร์ 11

ประวัติศาสตร์ 11

ค33101
อ.ธนกฤต (219) (เฉลิมพระเกียรติ)

ส33201
อ.ชยพร

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (อาหารการโรงแรม)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐนิชา สุโพธิ,์ อ.พรนิดา น้าทิพย์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

คณิตศาสตร์ 11

ภาษาอังกฤษบูรณา
การทักษะเฉพาะด้าน5

ง30219
อ.ดร.นิกูล
(ห้อง222)

ค33101
อ.คณินวศา (227)

อ33236
อ.Liam/อ.พรนิดา(224)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจบริการ 1

การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ญ30203

ง30240
อ.ดร.ยาตรา (Lab1) 1901

อ.ศิโรรัตน์ , อ.ดร.ยาตรา

การจัดการงานครัว

การนาเสนองาน 1

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 11

ง30239
อ.พรนิดา (Lab2+Bakery)

ง30241
อ.ณัฐนิชา (224)

ส33101
อ.ภูมิพรรณ (227)

กิจกรรม

12.05 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษบูรณา
การทักษะเฉพาะด้าน5

อาหารนานาชาติ

อ33236
อ.Liam/อ.พรนิดา(224)

ง33205
อ.ยอดขวัญ (Lab2+Bakery)

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ
ว33101 (1611)
อ.พชร(ดาราศาสสตร์6)

(ประชุม2)

(ประชุม2)

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

แนะแนว

ประวัติศาสตร์ 11

ว33101
อ.พชร (1702)

กน 11
อ.พรพิมล,อ.เสกข์

ส33201
อ.ชยพร

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 11

อังกฤษฟัง- พูดเพื่อสื่อสาร 5

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

ส33101
อ.ภูมิพรรณ(227)

อ33218
อ.Steve/อ.คมธัช (228)

อ33222
อ.อิทธิพัทธ์(228)

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ 11

สารเจือปนอาหาร

ภาษาไทย 11

ภาษาไทย 11

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

อ33101
อ.อิทธิพัทธ์ (LabBakery)

ง33201
อ.ดร.ยาตรา (Lab1,222)

ท33101
อ.อรวรรณ (526)

ท33101
อ.อรวรรณ (526)

อ33203
อ.กัญญุตา (227)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (ดุริยางคศิลป์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยงยุทธ์ เอี่ยมสอาด, อ.กิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล
คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

คอมพิวเตอร์ดนตรี2

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

ศ33254 อ.ปิติวัตร

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย5

อ33203
อ.สาริน (ICT)

อ33222
อ.สุภัทร (1304)

ศ33258 อ.วิสุดา

ภาษาอังกฤษ 11
อ33101
อ.สุภัทร (527)

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ
ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน5
อ33236
อ.Neda, อ.กิตติศักดิ์ (526)

ว33101 (1611)
อ.ชวัลกร(ดาราศาสตร์ชั้น6)

การขับร้องประสานเสียง3
งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

ศ33250 อ.ดร.กุลธิดา

ภาษาไทย 11

ง30219
อ.ภาณุวัส, อ.สวรุจ

ขับร้องเพลงไทย2

ท33101
อ.สิริมณี (535)

ศ33261 อ.ธีรศักดิ์

กิจกรรม
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ว33101
อ.ชวัลกร (524)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 ปฏิบัติดนตรีร่วมสมัย1
ส33101
อ.ภูมิพรรณ (1412)

ศ33221
อ.ปิติวัตร,อ.ปริทัศน์

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

(ห้องสัมมนาวิทย์ชั้น 8)

กน 11
อ.พรพิมล,อ.เสกข์

ปฏิบัติดนตรี 5

แนะแนว

ศ33252
อ.ดร.กุลธิดา

ทฤษฎีดนตรีสากล5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

ศ33256 อ.กิตติศักดิ์

อ33218
อ.Diana/อ.ธมลวรรณ (ห้องเขียนแบบ)

ปฎิบัติฆ้องวง
ศ33260 อ.ปริทัศน์

lab กิจกรรมชั้น5

ภาษาไทย 11

ประวัติศาสตร์ 11

โครงงานดนตรี 2

ท33101
อ.สิริมณี (535)

ส33201
อ.ชยพร

ศ33220
อ.ดร.กุลธิดา, อ.วิสุดา

พัฒนา

ผู้เรียน

ปฏิบัติดนตรีร่วมสมัย1

คณิตศาสตร์ 11

ศ33221
อ.ปิติวัตร,อ.ปริทัศน์

ค33101
อ.เกษชุดา (1911)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (ศิลปะการแสดง)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ลักขณา คชสาร, อ.ธีรศักดิ์ คชสาร

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 5

ภาษาอังกฤษ 11

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ

ศ33229
อ.ลักขณา , อ.ผุสวัฒน์ , อ.อานนต์, อ.ศุภจิรา

อ33101
อ.ฐาปนพงศ์ (1812)

ศ33228
อ.วิสุดา (1502)

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อ
โลกดาราศาสตร์
วิชาชีพ
และอวกาศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11
ส33101
อ.ภูมิพรรณ (527)

ศ33228
อ.วิสุดา

Lab ชีวะชั้น6

ภาษาไทย 11

ประวัติศาสตร์ 11

แนะแนว

ทฤษฎีการละคร

ท33101
อ.อรวรรณ (ห้องงานไม้)

ส33201
อ.ชยพร (227)

กน 11
อ.พรพิมล,อ.เสกข์

ศ33279
อ.ผุสวัฒน์

คณิตศาสตร์ 11

การผลิตสื่อเพื่อการแสดง

นาฏศิลป์อินเดีย
ปฏิบัติ

ค33101
อ.พิริยพงศ์ (226)

ศ33278
อ.ศุภจิรา

ศ33277
อ.ธีรศักดิ์

กิจกรรม
อังกฤษฟัง - พูดเพื่อสื่อสาร 5

ทักษะการแสดง 2

อ33218
อ.Amir (236)

ศ30292
อ.อานนต์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ทฤษฎีการละคร
ศ33279
อ.ผุสวัฒน์

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

ว33101
อ.จันทิมันตุ(์ 522)

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ
ง30219
อ.สวรุจ

อ33222 (1805)
อ.ฐาปนพงศ์(สัมมนาวิทย์ชั้น8)

นาฏศิลป์อินเดียปฏิบัติ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

ศ33277
อ.ธีรศักดิ์

อ33203
อ.กนกพร (1508)

พัฒนา

ผู้เรียน

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน5

ว33101

ว33101

อ.จันทิมันตุ์ (Lab522)

อ.จันทิมันตุ์ (Lab522)

อ33236
อ.Neda, อ.ศุภจิรา (226)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (พลศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พลเอก สุภาสงวน, อ.ปิยะพงษ์ หวานดี, อ.ปริญญ์ พรหมม่วง

อ

พ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

คณิตศาสตร์ 11

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ค33101

ว33101

อ.โยธิน (227)

อ.วีรพล (226)

ภาษาอังกฤษ 11

จิตวิทยาการกีฬา

ส33101

อ33101

พ33207

อ.ภูมิพรรณ(226)

อ.อิทธิพัทธ์ (527)

อ.ดร.จตุพร (1502)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

ประวัติศาสตร์11

อ33203

ส33201

อ.ครรชิต (ICT)

อ.ชยพร (1911)

พฤ
ศ

ผู้ฝกึ สอนวอลเลย์บอล
พ33218 อ.สุมาลี, อ.เทพรัตน์
ผู้ฝกึ สอนฟุตบอล
พ33209 อ.พลเอก อ.ชโยธิต
ผู้ฝกึ สอนบาสเกตบอล
พ33208 อ.ดร.จตุพร, อ.ปิยะพงษ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11

ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
พ33218 อ.สุมาลี, อ.เทพรัตน์
ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
พ33209 อ.พลเอก อ.ชโยธิต
ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล
พ33208 อ.ดร.จตุพร, อ.ปิยะพงษ์

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ผู้ฝกึ สอนวอลเลย์บอล
พ33218 อ.สุมาลี, อ.เทพรัตน์
ผู้ฝกึ สอนฟุตบอล
พ33209 อ.พลเอก อ.ชโยธิต
ผู้ฝกึ สอนบาสเกตบอล
พ33208 อ.ดร.จตุพร, อ.ปิยะพงษ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ทักษะและความปลอดภัยทางน้า
พ33210
อ.อรชุมา, อ.ธนาวดี,อ.ปิยะพงษ์

จิตวิทยาการกีฬา

โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ
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พ33207

ว33101

อ33218

อ.ดร.จตุพร (สระว่ายน้า)

อ.วีรพล(228)

อ.Steve , อ.คมธัช (1312)

ภาษาไทย 11

ภาษาอังกฤษเพื่อ ทักษะและความ
การปฏิบัติ5
ปลอดภัยทางน้า

ท33101

อ33222

พ33210

อ.ณัฏฐพล (1709)

อ.อิทธิพัทธ์(1411)

อ.อรชุมา, อ.ธนาวดี
,อ.ปิยะพงษ์(ICT)

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

การเตรียมผลงาน
ทางพลศึกษา 1

เทคโนโลยีทางพลศึกษา

แนะแนว

จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา

ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา5

พ33214

พ30261

กน 11

พ33207

พ33207

อ30230

อ.อรชุมา,อ.ดร.จตุพร(ICT)

อ.ปริญญ์, อ.ชโยทิต

อ.พรพิมล(ประชุม2)

อ.ดร.จตุพร (1502)

อ.ดร.จตุพร (สระว่ายน้า)

อ.Henry, อ.พลเอก (1909)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ม.6 (นันทนาการ), (สหกิจศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัชชัย วุฒิกลชัย อ.อัยลดา หอมไม่หาย อ.ณัฐธยาน์ เชาว์เฉลิมกุล

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงและHomeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 - 12.05 น.

12.05 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ห้องงานไม้

การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว1

แนะแนว

ประวัติศาสตร์11

พ30289 อ.ปภณ/อ.ชญาณี (โถงล่าง)

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3

กน 11

ส33201

โครงงาน 2

ง30219

ง30219

อ33203

อ.พรพิมล (525)

อ.ชยพร

ง30228 อ.สุภัสสรา

อ.ปัญจพงศ์

อ.ปัญจพงศ์

อ.จิตติกานต์ (525)

การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว1

การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว1

ภาษาไทย 11

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 พ30289 อ.ปภณ/อ.ชญาณี

ท33101

ส33101

โครงงาน 2

อ.พัชรีภรณ์ (236)

อ.ภูมิพรรณ (ห้องงานไม้)

ง30228 อ.สุภัสสรา

พ30290 อ.ธัชชัย/อ.อัยลดา

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิบัติ5

พัฒนาตนในครอบครัวและสังคม

ว33101

อ33222

ส30252 อ.ณัฐธยาน์ (ICT)

อ.คุณานันต์ (542))

อ.สุภัทร (Barkery)

การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

พ30289 อ.ปภณ/อ.ชญาณี

ภาษาอังกฤษ 11

โครงงาน 2

อ33101

ง30228 อ.สุภัสสรา

อ.สุภัทร (555)

ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ทักษะเฉพาะด้าน5

คณิตศาสตร์ 11

อ33236

ค33101

อ.Henry/อ.คณิตพัฒน์ (234)

อ.สิทธิกร (1812)

พัฒนา

ผู้เรียน
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ

อ33218

พ33220

ว33101

พัฒนาตนในครอบครัวและสังคม

อ.Dyson, อ.นุชฎา (533)

อ.ณัฐพร,อ.ธัชชัย

อ.คุณานันต์ (Labเคมี6) 1604

ส30252 อ.ณัฐธยาน์ (ICT)

พ30290 อ.ธัชชัย/อ.อัยลดา

