
ช้ัน
วัน/เดือน/ปี

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9 ม.6/10

31 ต.ค. 61 วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร

คณิตศาสตร์
   อ.นิภวรรณ

ภาษาอังกฤษ
 อ.ชยานิษฐ์

วิทยาศาสตร์
อ.สมจิตร

สังคมศึกษา
 อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
 อ.ธีระ

คณิตศาสตร์
    อ.วารี

ภาษาอังกฤษ
อ.ประเทือง  

ภาษาไทย   
  อ.สมหวัง

สังคมศึกษา
อ.รุจน์

2 พ.ย. 61 คณิตศาสตร์
    อ.อารีรัตน์

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ

สังคมศึกษา
  อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
    อ.สายชล

ภาษาอังกฤษ
อ.ปานจิต

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง

สังคมศึกษา
อ.ชิตพงษ์

วิทยาศาสตร์
  อ.จริยา

7 พ.ย. 61 ภาษาอังกฤษ
 อ.มีนราศี

ภาษาไทย   
  อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
  อ.เนตราภา

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ  

คณิตศาสตร์
 อ.ปรียา

   

ภาษาอังกฤษ
 อ.ศุภาพร

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร

สังคมศึกษา
อ.สรรเสริญ

วิทยาศาสตร์
อ.สมจิตร 

คณิตศาสตร์
อ.อรดี    

9 พ.ย. 61 ภาษาไทย   
อ.พิณรัฐ

วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ

วิทยาศาสตร์
  อ.จริยา

คณิตศาสตร์
    อ.ชาญกิจ 

ภาษาอังกฤษ
  อ.ประเทือง

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ

สังคมศึกษา
อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
อ.พัชรี     

ภาษาอังกฤษ
  อ.ชยานิษฐ์

14 พ.ย. 61 วิทยาศาสตร์
อ.สมจิตร

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง 

คณิตศาสตร์
 อ.พิมพ์ผกา

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ปานจิต

ภาษาไทย   
 อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
  อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
 อ.ธีระ 

คณิตศาสตร์
อ.นิภวรรณ    

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
 อ.จริยา

16 พ.ย. 61 วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ 

คณิตศาสตร์
  อ.วารี

   

ภาษาอังกฤษ
  อ.ศุภาพร

ภาษาไทย   
  อ.สมหวัง

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
     อ.อารีรัตน์

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี  

ภาษาไทย   
  อ.สวลักษณ์

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร

21 พ.ย. 61 คณิตศาสตร์
อ.สายชล 

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ชยานิษฐ์

ภาษาไทย
 อ.พิณรัฐ

สังคมศึกษา
อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
อ.จริยา  

คณิตศาสตร์
อ.ปรียา    

ภาษาอังกฤษ
อ.ประเทือง

ภาษาไทย 
อ.สุชาติ

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี

วิทยาศาสตร์
 อ.สมจิตร

23 พ.ย. 61 ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
อ.จริยา

สังคมศึกษา
อ.ชิตพงษ์

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร 

คณิตศาสตร์
 อ.อรดี 

   

ภาษาอังกฤษ
 อ.ปานจิต

ภาษาไทย   
อ.สมหวัง

สังคมศึกษา
  อ.เนตราภา

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ 

คณิตศาสตร์
อ.ชาญกิจ  
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28 พ.ย. 61 ภาษาไทย
    อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
อ.สรรเสริญ

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร  

คณิตศาสตร์
อ.พัชรี 

   

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี

ภาษาไทย  
 อ.สมหวัง

สังคมศึกษา
อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
 อ.จริยา

คณิตศาสตร์
อ.พิมพ์ผกา 

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ศุภาพร

30 พ.ย. 61 สังคมศึกษา
  อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
 อ.วิไลพร 

คณิตศาสตร์
  อ.นิภวรรณ   

ภาษาอังกฤษ
 อ.ประเทือง

ภาษาไทย   
 อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ  

คณิตศาสตร์
อ.วารี     

ภาษาอังกฤษ
อ.ชยานิษฐ์

ภาษาไทย  
  อ.พิณรัฐ

7 ธ.ค. 61 วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ  

คณิตศาสตร์
   อ.อารีรัตน์ 

ภาษาอังกฤษ
 อ.ปานจิต

ภาษาไทย
   อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
อ.ชิตพงษ์

วิทยาศาสตร์
  อ.จริยา

คณิตศาสตร์
อ.สายชล    

ภาษาอังกฤษ
 อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
อ.จริยา

สังคมศึกษา
อ.เนตราภา

12 ธ.ค. 61 คณิตศาสตร์
  อ.ปรียา

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ศุภาพร

ภาษาไทย   
  อ.สมหวัง

สังคมศึกษา
อ.สรรเสริญ

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ 

คณิตศาสตร์
 อ.อรดี    

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี

ภาษาไทย   
อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ 

19 ธ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ
 อ.ชยานิษฐ์

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ

สังคมศึกษา
อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
 อ.ธีระ

คณิตศาสตร์
 อ.ชาญกิจ   

ภาษาอังกฤษ
  อ.ประเทือง

ภาษาไทย   
อ.พิณรัฐ

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง  

คณิตศาสตร์
   อ.พัชรี

21 ธ.ค. 61 ภาษาไทย
  อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
 อ.สมจิตร

คณิตศาสตร์
    อ.พิมพ์ผกา 

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย  
  อ.จริยา

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ 

คณิตศาสตร์
   อ.นิภวรรณ  

ภาษาอังกฤษ
  อ.ปานจิต

2 ม.ค. 62 สังคมศึกษา
อ.ชิตพงษ์

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
  อ.วารี  

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี

ภาษาไทย   
อ.พิณรัฐ

สังคมศึกษา
อ.เนตราภา

วิทยาศาสตร์
อ.จริยา  

คณิตศาสตร์
อ.อารีรัตน์  

ภาษาอังกฤษ
อ.ศุภาพร

ภาษาไทย  
  อ.สมหวัง

4 ม.ค. 62 วิทยาศาสตร์
  อ.กุลฤดี

คณิตศาสตร์
อ.สายชล   

ภาษาอังกฤษ
  อ.ประเทือง

ภาษาไทย
อ.พิณรัฐ

สังคมศึกษา
  อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
  อ.สมจิตร

คณิตศาสตร์
อ.ปรียา     

ภาษาอังกฤษ
อ.ชยานิษฐ์  

ภาษาไทย   
อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
อ.สรรเสริญ
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9 ม.ค. 62 คณิตศาสตร์
 อ.อรดี

ภาษาอังกฤษ
อ.ปานจิต

ภาษาไทย   
 อ.จริยา

สังคมศึกษา
อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร  

คณิตศาสตร์
     อ.ชาญกิจ

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
 อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
อ.วรรธนะ  

11 ม.ค. 62 ภาษาอังกฤษ
อ.ศุภาพร

ภาษาไทย   
อ.สมหวัง

วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
อ.พัชรี

   

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี

ภาษาไทย   
อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
 อ.ชิตพงษ์

วิทยาศาสตร์
.จริยา 

คณิตศาสตร์
อ.พิมพ์ผกา

18 ม.ค. 62 ภาษาไทย   
อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
  อ.สรรเสริญ

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

คณิตศาสตร์
 อ.นิภวรรณ

ภาษาอังกฤษ
อ.ชยานิษฐ์

ภาษาไทย   
อ.พิณรัฐ

สังคมศึกษา
อ.เนตราภา

วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ  

คณิตศาสตร์
อ.วารี

ภาษาอังกฤษ
อ.ประเทือง

23 ม.ค. 62 สังคมศึกษา
 อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
 อ.สมจิตร

คณิตศาสตร์
อ.อารีรัตน์

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
  อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
 อ.กุลฤดี 

คณิตศาสตร์
อ.สายชล   

ภาษาอังกฤษ
อ.ปานจิต

ภาษาไทย   
อ.จริยา

25 ม.ค. 62 วิทยาศาสตร์
 อ.ขันทอง

คณิตศาสตร์
  อ.ปรียา

ภาษาอังกฤษ
อ.มีนราศี

ภาษาไทย   
อ.จริยา

สังคมศึกษา
 อ.พณณพัชร์

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร

คณิตศาสตร์
อ.อรดี

ภาษาอังกฤษ
อ.ศุภาพร  

ภาษาไทย   
อ.สมหวัง

สังคมศึกษา
อ.ชิตพงษ์

6 ก.พ. 62 คณิตศาสตร์
  อ.ชาญกิจ

ภาษาอังกฤษ
อ.ประเทือง

ภาษาไทย   
อ.สวลักษณ์

สังคมศึกษา
อ.สรรเสริญ

วิทยาศาสตร์
อ.ธีระ  

คณิตศาสตร์
อ.พัชรี

ภาษาอังกฤษ
อ.ชยานิษฐ์

ภาษาไทย   
อ.พิณรัฐ

สังคมศึกษา
อ.เนตราภา

วิทยาศาสตร์
อ.กุลฤดี  

8 ก.พ. 62 ภาษาอังกฤษ
อ.ปานจิต

ภาษาไทย   
อ.สุชาติ

สังคมศึกษา
อ.เสาวนิต

วิทยาศาสตร์
อ.ขันทอง  

คณิตศาสตร์
อ.พิมพ์ผกา

   

ภาษาอังกฤษ
อ.ปัณณพร

ภาษาไทย   
อ.จริยา

สังคมศึกษา
อ.รุจน์

วิทยาศาสตร์
อ.วิไลพร 

คณิตศาสตร์
อ.นิภวรรณ


