ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 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

เคมีประยุกต์
อ.สุรเชษฐ์
ทักษะการอ่าน

คณิตศาสตร์
อ.ไพทูล
ฟิสิกส์ประยุกต์
อ.วัชราภรณ์

ประวัติศาสตร์
อ.เมตตา
ฟิสิกส์ประยุกต์
อ.วัชราภรณ์

ภาษาไทย
อ.ปนิตา
แนะแนว

ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์
ชีววิทยาประยุกต์
อ.ทวีพันธุ์

ชีววิทยาประยุกต์
อ.ทวีพันธุ์
ชุมนุม

ศิลปะ
อ.เอกพล/อ.พงษ์ศักดิ์

อ.วันวิสาข์/AJ.Philippe

เคมีประยุกต์
อ.สุรเชษฐ์
ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์

ปฏิบัติการเคมี

ปฏิบัติการชีววิทยา

ปฏิบัติการฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ

การงานฯ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

Spelling Bee

อ.สุรเชษฐ์

อ.ทวีพันธุ์

อ.วัชราภรณ์

อ.วันวิสาข์

อ.สายหยุด

อ.ไพทูล

อ.ไพทูล

อ.ธีรภทร

ทักษะการอ่าน

ท่องแดนมังกร

Spelling Bee

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ทักษะการอ่าน

อ.วันวิสาข์/AJ.Philippe

อ.ธีรภทร
เคมีประยุกต์

อ.วันวิสาข์
เคมีประยุกต์

อ.ไพทูล
ชีววิทยาประยุกต์

อ.ไพทูล
สังคมศึกษา

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
คณิตศาสตร์

อ.วันวิสาข์/AJ.Philippe

ฟิสิกส์ประยุกต์

อ.จีน
ฟิสิกส์ประยุกต์

อ.วัชราภรณ์

อ.วัชราภรณ์

อ.สุรเชษฐ์

อ.สุรเชษฐ์

อ.ทวีพันธุ์

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

อ.ไพทูล

ผศ.เกียรติศักดิ์

15.40-16.30

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

ภาษาไทย
อ.ปนิตา

สุขศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 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

คณิตเพิม่ เติม
อ.ไพทูล
ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์

ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์
ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์

คณิตศาสตร์
อ.พรพิทักษ์
วิชาเลือก

วิทย์พื้นฐาน
อ.ทวีพันธุ์
วิชาเลือก

สังคมศึกษา
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
แนะแนว

อังกฤษเพิ่มเติม
อ.สุชานา/AJ.Philippe

สุขศึกษา
ผศ.เกียรติศักดิ์
ชุมนุม

ภาษาไทย

อังกฤษเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์

คณิตเพิม่ เติม

เคมี

เคมี

อ.ปนิตา

อ.สุชานา

อ.พรพิทักษ์

อ.ไพทูล

อ.สุรเชษฐ์

อ.สุรเชษฐ์

ลักษณะบางประการ

ศิลปะ

การงานฯ

คณิตเพิม่ เติม

วิทย์พื้นฐาน

ประวัติศาสตร์

ชีววิทยา

อ.เชรษฐรัฐ
ภาษาไทย

อ.เอกพล/อ.พงษ์ศักดิ์

สังคมศึกษา

อ.สายหยุด
ฟิสิกส์

อ.ไพทูล
ฟิสิกส์

อ.ทวีพันธุ์
คณิตเพิม่ เติม

อ.ขนิษฐา
ชีววิทยา

อ.ทวีพันธุ์
ชีววิทยา

อ.ปนิตา

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

อ.วัชราภรณ์

อ.วัชราภรณ์

อ.ไพทูล

อ.ทวีพันธุ์

อ.ทวีพันธุ์

เคมี
อ.สุรเชษฐ์

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 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

ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์
ชีววิทยา
อ.ทวีพันธุ์

ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์
ชีววิทยา
อ.ทวีพันธุ์

ชีววิทยา
อ.ทวีพันธุ์
วิชาเลือก

สุขศึกษา
ผศ.เกียรติศักดิ์
วิชาเลือก

คณิตเพิม่ เติม
อ.ไพทูล
แนะแนว

เคมี
อ.สุรเชษฐ์
คณิตเพิม่ เติม
อ.ไพทูล

เคมี
อ.สุรเชษฐ์
ชุมนุม

ศิลปะ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

อังกฤษเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

ลักษณะบางประการ

อ.เอกพล/อ.พงษ์ศักดิ์

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

อ.ปนิตา

อ.สุชานา/AJ.Philippe

อ.วันวิสาข์

อ.เชรษฐรัฐ

คณิตเพิม่ เติม

วิทย์พื้นฐาน

สังคมศึกษา

อังกฤษเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์

เคมี

ภาษาไทย

อ.ไพทูล
คณิตศาสตร์

อ.อัครวัฒน์
ประวัติศาสตร์

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
วิทย์พื้นฐาน

อ.สุชานา
คณิตเพิม่ เติม

อ.พรพิทักษ์
ฟิสิกส์

อ.สุรเชษฐ์
ฟิสิกส์

อ.ปนิตา
ภาษาอังกฤษ

อ.พรพิทักษ์

อ.ขนิษฐา

อ.อัครวัฒน์

อ.ไพทูล

อ.วัชราภรณ์

อ.วัชราภรณ์

อ.วันวิสาข์

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

15.40-16.30

การงานฯ
อ.สายหยุด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 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

อังกฤษเพิ่มเติม
คณิตเพิม่ เติม
อ.ไพทูล

คณิตศาสตร์
อ.พรพิทักษ์
อังกฤษเพิ่มเติม
อ.สุชานา

ภาษาไทย
อ.ปนิตา
วิชาเลือก

ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์
วิชาเลือก

ชีววิทยา
อ.ทวีพันธุ์
แนะแนว

ชีววิทยา
อ.ทวีพันธุ์
ประวัติศาสตร์
อ.ขนิษฐา

คณิตเพิม่ เติม
อ.ไพทูล
ชุมนุม

คณิตเพิม่ เติม

วิทย์พื้นฐาน

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

อ.ไพทูล

อ.อัครวัฒน์

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

อ.พรพิทักษ์

อ.วัชราภรณ์

อ.วัชราภรณ์

ภาษาไทย

คณิตเพิม่ เติม

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ฟิสิกส์

อ.ปนิตา
ชีววิทยา

อ.ไพทูล
วิทย์พื้นฐาน

อ.เอกพล/อ.พงษ์ศักดิ์
ลักษณะบางประการ

อ.สายหยุด
สุขศึกษา

อ.วันวิสาข์
ภาษาอังกฤษ

ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
เคมี

อ.วัชราภรณ์
เคมี

อ.ทวีพันธุ์

อ.อัครวัฒน์

อ.เชรษฐรัฐ

ผศ.เกียรติศักดิ์

อ.วันวิสาข์

อ.สุรเชษฐ์

อ.สุรเชษฐ์

อ.สุชานา/AJ.Philippe

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

เคมี
อ.สุรเชษฐ์

15.40-16.30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 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

ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์
เคมีประยุกต์
อ.สุรเชษฐ์

สังคมศึกษา
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
เคมีประยุกต์
อ.สุรเชษฐ์

ประวัติศาสตร์
อ.เมตตา
คณิตศาสตร์
อ.คณะวิทย์

ภาษาอังกฤษ
อ.วันวิสาข์
สังคมศึกษา
ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์
ภาษาไทย
อ.ปนิตา

ฟิสิกส์
อ.วัชราภรณ์
ฟิสิกส์ประยุกต์
อ.วัชราภรณ์

การงานฯ
อ.สายหยุด
ชุมนุม

เคมีประยุกต์
อ.สุรเชษฐ์
ชีววิทยาประยุกต์
อ.ทวีพันธุ์

ศาสนาสากล

ศิลปะ

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ชีววิทยาประยุกต์

ชีววิทยาประยุกต์

ฟิสิกส์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ

อ.ขนิษฐา

อ.เอกพล/อ.พงษ์ศักดิ์

อ.คณะวิทย์

อ.คณะวิทย์

อ.ทวีพันธุ์

อ.ทวีพันธุ์

อ.วัชราภรณ์

อ.วันวิสาข์

คณิตศาสตร์ รร
อ.คณะวิทย์

สถิติพื้นฐาน/
ยุววิจัย

ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ 4, เคมี 4, ชีววิทยา 5) /
ยุววิจัย/ทักษะ

พัก10 นาที

จันทร์

08.30-09.20

พักเที่ยง

เวลา

พัก10 นาที

วัน

อังกฤษเสริม+คอมพิวเตอร์2/
โปรแกรมสาเร็จรูป

ภาษาอังกฤษ

เคมีประยุกต์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เที่ยงเมืองอาทิตย์อุทัย

สุขศึกษา

อ.วันวิสาข์/AJ.Dake

อ.สุรเชษฐ์

อ.คณะวิทย์

อ.คณะวิทย์

อ.ปนิตา

อ.อากาเนะ

ผศ.เกียรติศักดิ์

แนะแนว

