ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

09.20-10.10

10.20-11.10

11.10-12.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.50-15.40

15.40-16.30

ภาษาไทย
วิทย์เพิ่มเติม
อ.อรวรรณ
อ.อนิสรา
ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย
อ.เมตตา
อ.อรวรรณ

คณิตศาสตร์
อ.ศิริขวัญ
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์

อังกฤษศักยภาพ
อ.Dake
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์

คอมพิวเตอร์
อ.รวิสุต
อังกฤษศักยภาพ
อ.Dake

ภาษาอังกฤษ
อ.อรวรรณ
ทัศนศิลป์
อ.เอกพล

การคิดคณิต
อ.ชนินทร
ลูกเสือ/ยุวะ

จีน/ญี่ปุ่น

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

อังกฤษศักยภาพ

อ.อรวรรณ

อ.ศักดิ์สิทธิ์

อ.ศิริขวัญ

อ.Dake

แนะแนว

คณิตศาสตร์

อังกฤษศักยภาพ

งานช่าง

อ.Dake
สังคมศึกษา

อ.ยุทธนา
ทักษะกระบวนการ

อ.นุจรีย์

อ.อนิสรา

คณิตเพิม่ เติม

หน้าที่พลเมือง

อ.ชนินทร

อ.นุจรีย์

วิทยาศาสตร์

คณิตเพิม่ เติม

สังคมศึกษา

อ.อัครวัฒน์
งานเกษตร

อ.ชนินทร
ภาษาอังกฤษ

อ.สมร
ดนตรี

พลศึกษา

อ.ศิริขวัญ
สุขศึกษา

อ.มนู

อ.อรวรรณ

อ.พงษ์ศักดิ์

ผศ.ดลชัย

ผศ.ประกอบ

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

ภาษาอังกฤษ
อ.อรวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

คณิตศาสตร์
อ.สารวน
ภาษาไทย
อ.อรวรรณ

คอมพิวเตอร์
อ.รวิสุต
สังคมศึกษา
อ.สมร

คณิตศาสตร์

แนะแนว

อ.สารวน

11.10-12.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.50-15.40

15.40-16.30

คณิตเพิม่ เติม
อ.ชนินทร
คณิตเพิม่ เติม
อ.ชนินทร

ทักษะกระบวนการ
อ.อนิสรา
อังกฤษศักยภาพ
อ.Dake

ทัศนศิลป์
อ.เอกพล
พลศึกษา
ผศ.ดลชัย

วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์
วิทย์เพิ่มเติม
อ.อนิสรา

อังกฤษศักยภาพ
อ.Dake
ลูกเสือ/ยุวะ

จีน/ญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ

หน้าที่พลเมือง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อ.อรวรรณ

อ.นุจรีย์

อ.อัครวัฒน์

อ.อัครวัฒน์

พัก10 นาที

จันทร์

10.20-11.10

พักเที่ยง

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10

พัก10 นาที

วัน

อังกฤษศักยภาพ
อ.Dake

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

อังกฤษศักยภาพ

การคิดคณิต

ภาษาอังกฤษ

อ.อรวรรณ
ดนตรี

อ.สารวน
งานเกษตร

อ.นุจรีย์
ประวัติศาสตร์

ผศ.ประกอบ
งานช่าง

อ.Dake
ภาษาไทย

อ.ชนินทร
ภาษาอังกฤษ

อ.อรวรรณ
สังคมศึกษา

อ.พงษ์ศักดิ์

อ.มนู

อ.เมตตา

อ.ยุทธนา

อ.อรวรรณ

อ.อรวรรณ

อ.ศักดิ์สิทธิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
09.20-10.10

10.20-11.10

11.10-12.00

13.00-13.50 13.50-14.40

14.50-15.40

วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์
คณิตศาสตร์
อ.สารวน

ภาษาไทย
อ.อรวรรณ
ภาษาอังกฤษ
อ.อรวรรณ

คณิตศาสตร์
อ.สารวน
สังคมศึกษา
อ.สมร

คณิตเพิม่ เติม
อ.จิระประภา
พลศึกษา
ผศ.ดลชัย

งานเกษตร
อ.มนู
สุขศึกษา
ผศ.ประกอบ

สังคมศึกษา
อ.ศักดิ์สิทธิ์
ลูกเสือ/ยุวะ

ภาษาไทย

คณิตเพิม่ เติม

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี

อ.อรวรรณ

อ.จิระประภา

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

อ.นุจรีย์
จีน/ญี่ปุ่น

อ.อรวรรณ
หน้าที่พลเมือง

อ.อัครวัฒน์
ทัศนศิลป์

อ.อัครวัฒน์
วิทย์เพิ่มเติม

อ.เมตตา
ดนตรี

อ.อรวรรณ
คอมพิวเตอร์

อ.สารวน
ภาษาอังกฤษ

อ.จีน/ญี่ปุ่น

อ.นุจรีย์

อ.เอกพล

อ.อนิสรา

อ.พงษ์ศักดิ์

อ.รวิสุต

อ.อรวรรณ

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

งานช่าง

แนะแนว
พัฒนาผู้เรียน
ค้นคว้า

อ.ยุทธนา

พัก10 นาที

จันทร์

พักเที่ยง

เวลา 08.30-09.20

พัก10 นาที

วัน

15.40-16.30

อังกฤษเพิ่มเติม
อ.Philippe/อ.ธีรภัทร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ภาษาอังกฤษ
อ.อรวรรณ
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์

คณิตศาสตร์
อ.ศิริขวัญ
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์

ภาษาอังกฤษ

งานช่าง

อ.อรวรรณ

อ.ยุทธนา

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

จีน/ญี่ปุ่น

อ.สมร
คณิตศาสตร์

อ.อรวรรณ
แนะแนว

อ.ศิริขวัญ

ดนตรี
อ.พงษ์ศักดิ์
หน้าที่พลเมือง
อ.นุจรีย์

งานเกษตร
อ.มนู
ภาษาไทย
อ.อรวรรณ

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี

13.00-13.50 13.50-14.40

14.50-15.40

ภาษาไทย
อ.อรวรรณ
ค้นคว้า

คณิตเพิม่ เติม
อ.จิระประภา
พัฒนาผู้เรียน

สุขศึกษา

คณิตศาสตร์

ผศ.ประกอบ

อ.ศิริขวัญ

คณิตเพิม่ เติม

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร์

พลศึกษา

อ.จีน/ญี่ปุ่น
สังคมศึกษา

อ.จิระประภา
สังคมศึกษา

อ.อรวรรณ
ทัศนศิลป์

อ.เมตตา
วิทย์เพิ่มเติม

ผศ.ดลชัย
คอมพิวเตอร์

อ.ศักดิ์สิทธิ์

อ.นุจรีย์

อ.เอกพล

อ.อนิสรา

อ.รวิสุต

พักเทีย่ ง

จันทร์

10.20-11.10 11.10-12.00

อังกฤษเพิ่มเติม
อ.Philippe/อ.ธีรภทร

ลูกเสือ/ยุวะ

พัก10 นาที

เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10

พัก10 นาที

วัน

วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์

15.40-16.30

