
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/1   หอ้งเรยีน  342   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครขูันทอง  หดิาวรรณ , ครสูุวัชชัย  หมุนสมัย

จ e30206 6.1 แนะแนว 6.1 ค30206

ครู สุวัชชัย

พัก ma33102 6.1 ว30162

ครู วรรธนะ

จรยิธรรม ม.6

อ e33102 6.1 ว30102

ครู กุลฤดี

ว30122

ครู ขันทอง

251

พัก ส33102

ครู รุจน์

พ33102

ครู อภสิิทธิ์

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

พ ว30142

ครู ธรีะ

e33102 6.1 ว30102

ครู กุลฤดี

241

พัก ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ค30206

ครู สุวัชชัย

ท33102

ครู จิดาภา

พฤ e30206 6.1 ส33102

ครู รุจน์

ว30122

ครู ขันทอง

ง33101

ครู รังสรรค์

พัก ma33102 6.1 โฮมรูม 6.1 ชุมนุม

ศ ค30206

ครู สุวัชชัย

ท33102

ครู จิดาภา

ว30142

ครู ธรีะ

231

พัก ว30162

ครู วรรธนะ

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.1 6/1
อ30206 อ.ศุภาพร จ. : 1-16

อ.B จ. : 1-1

อ30206 อ.B พฤ. : 1-16

อ.ศุภาพร พฤ. : 1-1

e33102 6.1 6/1
อ33102 อ.ธนัชพร อ. : 1-16

อ.Andrew อ. : 1-1

อ33102 อ.Andrew พ. : 2-26

อ.ธนัชพร พ. : 2-2

ma33102 6.1 6/1
ค33102 อ.สุวัชชัย จ. : 6-66

อ.Dennis จ. : 6-6

ค33102 อ.Dennis พฤ. : 6-66

อ.สุวัชชัย พฤ. : 6-6

แนะแนว 6.1 6/1
แนะแนว อ.มณฑา จ. : 2-26

อ.สุตาภัทร จ. : 2-2

โฮมรูม 6.1 6/1
โฮมรูม อ.สุวัชชัย พฤ. : 7-76

อ.ขันทอง พฤ. : 7-7

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/2   หอ้งเรยีน  422   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครวูรรธนะ  ค าสอนทา , ครธูนัชพร  กอ้นพันธ์

จ ว30162

ครู วรรธนะ

ท33102

ครู จิดาภา

ส33102

ครู เนตราภา

พัก อ33102

ครู ธนัชพร

e30206 6.2 จรยิธรรม ม.6

อ ว30142

ครู ธรีะ

231

ว30102

ครู กุลฤดี

ง33101

ครู รังสรรค์

พัก ค33102

ครู สุวัชชัย

ว30122

ครู ขันทอง

251

พ ค33102

ครู สุวัชชัย

ว30142

ครู ธรีะ

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

พ33102

ครู อภสิิทธิ์

พัก แนะแนว 6.2 ท33102

ครู จิดาภา

ค30206

ครู สุวัชชัย

พฤ ค30206

ครู สุวัชชัย

ส33102

ครู เนตราภา

อ33102

ครู ธนัชพร

ว30122

ครู ขันทอง

พัก ว30162

ครู วรรธนะ

โฮมรูม 6.2 ชุมนุม

ศ ว30102

ครู กุลฤดี

241

ค30206

ครู สุวัชชัย

พัก ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

อ30206

ครู ชยานิษฐ์

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.2 6/2
อ30206 อ.ชยานิษฐ์ จ. : 7-76

อ.Michale จ. : 7-7

แนะแนว 6.2 6/2
แนะแนว อ.สุตาภัทร พ. : 6-66

อ.มณฑา พ. : 6-6

โฮมรูม 6.2 6/2
โฮมรูม อ.วรรธนะ พฤ. : 7-76

อ.ธนัชพร พฤ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/3   หอ้งเรยีน  423   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครศูริริตัน ์ สุวรรณวัฒก ี, ครธูีระ  ชา้งแดง

จ ค30206

ครู ศิรริัตน์

ว30122

ครู ขันทอง

ส33102

ครู รุจน์

แนะแนว 6.3 พัก ค33102

ครู ศิรริัตน์

อ30206

ครู ธเนศร์

จรยิธรรม ม.6

อ พ33102

ครู อภสิิทธิ์

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

ท33102

ครู จิดาภา

ค30206

ครู ศิรริัตน์

พัก ว30162

ครู วรรธนะ

ว30102

ครู กุลฤดี

241

พ อ33102

ครู สรญิญา

ว30162

ครู วรรธนะ

ส33102

ครู รุจน์

พัก ง33101

ครู รังสรรค์

ค30206

ครู ศิรริัตน์

โฮมรูม 6.3

พฤ ท33102

ครู จิดาภา

ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ว30142

ครู ธรีะ

e30206 6.3 พัก ค33102

ครู ศิรริัตน์

ว30102

ครู กุลฤดี

ชุมนุม

ศ ว30122

ครู ขันทอง

251

ค30206

ครู ศิรริัตน์

อ33102

ครู สรญิญา

พัก ว30142

ครู ธรีะ

231

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.3 6/3
อ30206 อ.ธเนศร์ พฤ. : 4-46

อ.Michale พฤ. : 4-4

แนะแนว 6.3 6/3
แนะแนว อ.สุตาภัทร จ. : 4-46

อ.มณฑา จ. : 4-4

โฮมรูม 6.3 6/3
โฮมรูม อ.ศิรริัตน์ พ. : 8-86

อ.ธรีะ พ. : 8-8

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/4   หอ้งเรยีน  424   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครกูุลฤด ี คงสุขประเสรฐิ , ครกูฤตธน  สุขวารี

จ ว30122

ครู ขันทอง

ว30102

ครู กุลฤดี

ท33102

ครู สุดาวัลย์

ค33102

ครู สายชล

พัก ค30206

ครู สายชล

โฮมรูม 6.4 จรยิธรรม ม.6

อ ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ค30206

ครู สายชล

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

แนะแนว 6.4 พัก ส33102

ครู เนตราภา

ว30142

ครู ธรีะ

ท33102

ครู สุดาวัลย์

พ ค33102

ครู สายชล

ส33102

ครู เนตราภา

พ33102

ครู อภสิิทธิ์

e30206 6.4 พัก ค30206

ครู สายชล

อ33102

ครู ธนัชพร

พฤ ว30162

ครู วรรธนะ

อ33102

ครู ธนัชพร

ว30102

ครู กุลฤดี

241

พัก ว30142

ครู ธรีะ

231

ชุมนุม

ศ ว30162

ครู วรรธนะ

ง33101

ครู รังสรรค์

ค30206

ครู สายชล

พัก อ30206

ครู ชยานิษฐ์

ว30122

ครู ขันทอง

251

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.4 6/4
อ30206 อ.ชยานิษฐ์ พ. : 4-46

อ.Michale พ. : 4-4

แนะแนว 6.4 6/4
แนะแนว อ.สุตาภัทร อ. : 4-46

อ.มณฑา อ. : 4-4

โฮมรูม 6.4 6/4
โฮมรูม อ.กุลฤดี จ. : 7-76

อ.กฤตธน จ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/5   หอ้งเรยีน  425   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครมูณฑา  จงศริโิชค , ครชูยานษิฐ ์ รงัสโิชตพิัฒน ์, ครอูภสิทิธิ์  โสรกีุล

จ แนะแนว 6.5 ว30162

ครู ยงยุทธ

ค30206

ครู สายชล

อ33102

ครู ธนัชพร

พัก ท33102

ครู จิดาภา

ค33102

ครู ศิรริัตน์

จรยิธรรม ม.6

อ ค33102

ครู ศิรริัตน์

e30221 6.5 ค30206

ครู สายชล

ส33102

ครู รุจน์

พัก อ33102

ครู ธนัชพร

พ ส33102

ครู รุจน์

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

e30206 6.5 ท33102

ครู จิดาภา

พัก ว30162

ครู ยงยุทธ

พฤ ท30206

ครู นันท์ชณัฐพร

พ33102

ครู อภสิิทธิ์

ค30206

ครู สายชล

อ30206

ครู ศุภาพร

พัก ง33101

ครู รังสรรค์

โฮมรูม 6.5 ชุมนุม

ศ อ30221

ครู ชยานิษฐ์

ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

เพิ่มเติม ม.6 พัก ค30206

ครู สายชล

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.5 6/5
อ30206 อ.ศุภาพร พ. : 3-36

อ.Michale พ. : 3-3

e30221 6.5 6/5
อ30221 อ.Kenny อ. : 2-26

อ.ชยานิษฐ์ อ. : 2-2

แนะแนว 6.5 6/5
แนะแนว อ.มณฑา จ. : 1-16

อ.สุตาภัทร จ. : 1-1

เพิ่มเตมิ ม.6 6/5
ง30288 อ.ชนัตธาม ศ. : 3-46

ง30218 อ.ภานุฉัตร ศ. : 3-4

ง30256 อ.ฐสิษฐ์ ศ. : 3-4

ง30288 อ.บุศบง ศ. : 3-4

ศ30216 อ.ต ารา ศ. : 3-4

ศ30226 อ.วันฉัตร ศ. : 3-4

ศ30236 อ.ณัฎฐนันท์ ศ. : 3-4

ศ30246 อ.บรรชา ศ. : 3-4

ง30236 อ.พทิยากร ศ. : 3-4

โฮมรูม 6.5 6/5
โฮมรูม อ.อภสิิทธิ์ พฤ. : 7-76

อ.ชยานิษฐ์ พฤ. : 7-7

อ.มณฑา พฤ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/6   หอ้งเรยีน  343   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครศูุภาพร  พรหมมาศ , ครสูายชล  อุน่สุข

จ ส33102

ครู เนตราภา

ท33102

ครู สุดาวัลย์

ว30162

ครู ฐิติชญา

พัก พ33102

ครู อภสิิทธิ์

โฮมรูม 6.6 จรยิธรรม ม.6

อ ค30206

ครู สุวัชชัย

ว30162

ครู ฐิติชญา

แนะแนว 6.6 ท30206

ครู จิดาภา

พัก bu30289 6.6

พ e33102 6.6 ma33102 6.6 e30221 6.6 ค30206

ครู สุวัชชัย

พัก e30206 6.6

พฤ ง33101

ครู รังสรรค์

ค30206

ครู สุวัชชัย

ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ma33102 6.6 พัก ส33102

ครู เนตราภา

ท33102

ครู สุดาวัลย์

ชุมนุม

ศ e30206 6.6 e30221 6.6 พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

e33102 6.6 พัก ค30206

ครู สุวัชชัย

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

bu30289 6.6 6/6
ง30289 อ.ชนัตธาม อ. : 6-76

อ.Andrew อ. : 6-7

e30206 6.6 6/6
อ30206 อ.B พ. : 6-66

อ.ศุภาพร พ. : 6-6

อ30206 อ.B ศ. : 1-16

อ.ศุภาพร ศ. : 1-1

e30221 6.6 6/6
อ30221 อ.A พ. : 3-36

อ.ชยานิษฐ์ พ. : 3-3

อ30221 อ.ชยานิษฐ์ ศ. : 2-26

อ.A ศ. : 2-2

e33102 6.6 6/6
อ33102 อ.Andrew พ. : 1-16

อ.ธนัชพร พ. : 1-1

อ33102 อ.ธนัชพร ศ. : 4-46

อ.Andrew ศ. : 4-4

ma33102 6.6 6/6
ค33102 อ.Dennis พ. : 2-26

อ.สายชล พ. : 2-2

ค33102 อ.Dennis พฤ. : 4-46

อ.สายชล พฤ. : 4-4

แนะแนว 6.6 6/6
แนะแนว อ.มณฑา อ. : 3-36

อ.สุตาภัทร อ. : 3-3

โฮมรูม 6.6 6/6
โฮมรูม อ.สายชล จ. : 7-76

อ.ศุภาพร จ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/7   หอ้งเรยีน  426   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครจูดิาภา  อุน่สุดคลอง , ครสูุตาภัทร  มาระครอง , ครวูราล ี สรรพกจิชาญชัย

จ ค30206

ครู สายชล

ส33102

ครู รุจน์

อ33102

ครู สรญิญา

ท30206

ครู อรสา

พัก อ30206

ครู ศุภาพร

โฮมรูม 6.7 จรยิธรรม ม.6

อ แนะแนว 6.7 ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ค33102

ครู ศิรริัตน์

อ30221

ครู ชยานิษฐ์

พัก ค30206

ครู สายชล

ท33102

ครู จิดาภา

พ e30206 6.7 ว30162

ครู ยงยุทธ

ส33102

ครู รุจน์

ค30206

ครู สายชล

พัก พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

พฤ ค30206

ครู สายชล

ท33102

ครู จิดาภา

ง33101

ครู รังสรรค์

e30221 6.7 พัก พ33102

ครู อภสิิทธิ์

อ33102

ครู สรญิญา

ชุมนุม

ศ ว30162

ครู ยงยุทธ

เพิ่มเติม ม.6 พัก ค33102

ครู ศิรริัตน์

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.7 6/7
อ30206 อ.ศุภาพร พ. : 1-16

อ.Michale พ. : 1-1

e30221 6.7 6/7
อ30221 อ.Kenny พฤ. : 4-46

อ.ชยานิษฐ์ พฤ. : 4-4

แนะแนว 6.7 6/7
แนะแนว อ.มณฑา อ. : 1-16

อ.สุตาภัทร อ. : 1-1

เพิ่มเตมิ ม.6 6/7
ง30288 อ.ชนัตธาม ศ. : 3-46

ง30218 อ.ภานุฉัตร ศ. : 3-4

ง30256 อ.ฐสิษฐ์ ศ. : 3-4

ง30288 อ.บุศบง ศ. : 3-4

ศ30216 อ.ต ารา ศ. : 3-4

ศ30226 อ.วันฉัตร ศ. : 3-4

ศ30236 อ.ณัฎฐนันท์ ศ. : 3-4

ศ30246 อ.บรรชา ศ. : 3-4

ง30236 อ.พทิยากร ศ. : 3-4

โฮมรูม 6.7 6/7
โฮมรูม อ.สุตาภัทร จ. : 7-76

อ.จิดาภา จ. : 7-7

อ.วราลี จ. : 7-7

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/8   หอ้งเรยีน  427   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครกูาญจนา  พรไพบลูยเ์ดน่ , ครเูนตราภา  ขวัญเนตร

จ ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ง33101

ครู ภานุฉัตร

อ30221

ครู ชยานิษฐ์

ค33102

ครู ศิรริัตน์

พัก พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

โฮมรูม 6.8 จรยิธรรม ม.6

อ ท33102

ครู สุดาวัลย์

ว30162

ครู ยงยุทธ

ส33102

ครู เนตราภา

พัก ค30206

ครู ศิรริัตน์

e30206 6.8

พ ท30206

ครู จิดาภา

แนะแนว 6.8 ค30206

ครู ศิรริัตน์

อ33102

ครู สรญิญา

พัก พ33102

ครู อภสิิทธิ์

พฤ ค33102

ครู ศิรริัตน์

ว30162

ครู ยงยุทธ

e30221 6.8 ท33102

ครู สุดาวัลย์

พัก อ30206

ครู ศุภาพร

ค30206

ครู ศิรริัตน์

ชุมนุม

ศ อ33102

ครู สรญิญา

ค30206

ครู ศิรริัตน์

เพิ่มเติม ม.6 พัก ส33102

ครู เนตราภา

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.8 6/8
อ30206 อ.ศุภาพร อ. : 7-76

อ.Michale อ. : 7-7

e30221 6.8 6/8
อ30221 อ.Kenny พฤ. : 3-36

อ.ชยานิษฐ์ พฤ. : 3-3

แนะแนว 6.8 6/8
แนะแนว อ.มณฑา พ. : 2-26

อ.สุตาภัทร พ. : 2-2

เพิ่มเตมิ ม.6 6/8
ง30288 อ.ชนัตธาม ศ. : 3-46

ง30218 อ.ภานุฉัตร ศ. : 3-4

ง30256 อ.ฐสิษฐ์ ศ. : 3-4

ง30288 อ.บุศบง ศ. : 3-4

ศ30216 อ.ต ารา ศ. : 3-4

ศ30226 อ.วันฉัตร ศ. : 3-4

ศ30236 อ.ณัฎฐนันท์ ศ. : 3-4

ศ30246 อ.บรรชา ศ. : 3-4

ง30236 อ.พทิยากร ศ. : 3-4

โฮมรูม 6.8 6/8
โฮมรูม อ.เนตราภา จ. : 7-76

อ.กาญจนา จ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/9   หอ้งเรยีน  436   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครคูงกฤช  บณุยเ์พิ่ม , ครรูววิรรณ  แมลงภู่

จ พ33102

ครู อภสิิทธิ์

e30221 6.9 อ33102

ครู ธนัชพร

ญ206ฝ212 6.9 พัก ส33102

ครู เนตราภา

โฮมรูม 6.9 จรยิธรรม ม.6

อ ญ206ฝ212 6.9 ค33102

ครู สุวัชชัย

ส33102

ครู เนตราภา

e30206 6.9 พัก ท33102

ครู สุดาวัลย์

พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

พ อ30221

ครู ชยานิษฐ์

ท33102

ครู สุดาวัลย์

ค33102

ครู สุวัชชัย

ว30162

ครู ฐิติชญา

พัก อ33102

ครู ธนัชพร

ญ206ฝ218 6.9

พฤ แนะแนว 6.9 ญ206ฝ218 6.9 อ30206

ครู ศุภาพร

ท30206

ครู จิดาภา

พัก ว30162

ครู ฐิติชญา

ชุมนุม

ศ ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

ญ206ฝ218 6.9 เพิ่มเติม ม.6 พัก ง33101

ครู รังสรรค์

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30206 6.9 6/9
อ30206 อ.ศุภาพร อ. : 4-46

อ.Michale อ. : 4-4

e30221 6.9 6/9
อ30221 อ.Kenny จ. : 2-26

อ.ชยานิษฐ์ จ. : 2-2

ญ206ฝ212 6.9 6/9
ญ30206.1 อ.ณัฐกิตติ์ จ. : 4-46

ฝ30212 อ.รววิรรณ จ. : 4-4

ญ30206.1 อ.ณัฐกิตติ์ อ. : 1-16

ฝ30212 อ.รววิรรณ อ. : 1-1

ญ206ฝ218 6.9 6/9
ญ30206 อ.ณัฐกิตติ์ พ. : 7-76

ฝ30218 อ.รววิรรณ พ. : 7-7

ฝ30218 อ.รววิรรณ พฤ. : 2-26

ญ30206 อ.ณัฐกิตติ์ พฤ. : 2-2

ญ30206 อ.ณัฐกิตติ์ ศ. : 2-26

ฝ30218 อ.รววิรรณ ศ. : 2-2

แนะแนว 6.9 6/9
แนะแนว อ.สุตาภัทร พฤ. : 1-16

อ.มณฑา พฤ. : 1-1

เพิ่มเตมิ ม.6 6/9
ง30218 อ.ภานุฉัตร ศ. : 3-46

ง30236 อ.พทิยากร ศ. : 3-4

ง30256 อ.ฐสิษฐ์ ศ. : 3-4

ง30288 อ.ชนัตธาม ศ. : 3-4

อ.บุศบง ศ. : 3-4

ศ30216 อ.ต ารา ศ. : 3-4

ศ30226 อ.วันฉัตร ศ. : 3-4

ศ30236 อ.ณัฎฐนันท์ ศ. : 3-4

ศ30246 อ.บรรชา ศ. : 3-4

โฮมรูม 6.9 6/9
โฮมรูม อ.รววิรรณ จ. : 7-76

อ.คงกฤช จ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.6/10   หอ้งเรยีน  437   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครดูวงกมล  ณ นคร , ครอัูฐพร  สมบรูณ์

จ พ30206

ครู กาญจนา

โดมสุขศรกีารฯ

ท30206

ครู จิดาภา

ง33101

ครู ภานุฉัตร

จ30206

ครู อัฐพร

พัก ว30162

ครู ยงยุทธ

จรยิธรรม ม.6

อ e30221 6.10 อ33102

ครู สรญิญา

พ33102

ครู อภสิิทธิ์

จ30206

ครู อัฐพร

พัก ch30206 6.10 โฮมรูม 6.10

พ จ30206

ครู อัฐพร

อ33102

ครู สรญิญา

ส33102

ครู เนตราภา

อ30206

ครู ธเนศร์

พัก อ30221

ครู ชยานิษฐ์

ค33102

ครู สายชล

พฤ ch30212 6.10 แนะแนว 6.10 ท33102

ครู สุดาวัลย์

ศ33102

ครู 

พชิญส์นันตน์

พัก e30206 6.10 จ30206

ครู อัฐพร

ชุมนุม

ศ ส33102

ครู เนตราภา

ท33102

ครู สุดาวัลย์

เพิ่มเติม ม.6 พัก ว30162

ครู ยงยุทธ

ค33102

ครู สายชล

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ch30206 6.10 6/10
จ30206 อ.อัฐพร อ. : 6-66

อ.Lirong อ. : 6-6

ch30212 6.10 6/10
จ30212 อ.Lirong พฤ. : 1-16

อ.อัฐพร พฤ. : 1-1

e30206 6.10 6/10
อ30206 อ.Michale พฤ. : 6-66

อ.ธเนศร์ พฤ. : 6-6

e30221 6.10 6/10
อ30221 อ.Kenny อ. : 1-16

อ.ชยานิษฐ์ อ. : 1-1

แนะแนว 6.10 6/10
แนะแนว อ.สุตาภัทร พฤ. : 2-26

อ.มณฑา พฤ. : 2-2

เพิ่มเตมิ ม.6 6/10
ง30236 อ.พทิยากร ศ. : 3-46

ง30256 อ.ฐสิษฐ์ ศ. : 3-4

ง30288 อ.ชนัตธาม ศ. : 3-4

อ.บุศบง ศ. : 3-4

ศ30216 อ.ต ารา ศ. : 3-4

ศ30226 อ.วันฉัตร ศ. : 3-4

ศ30236 อ.ณัฎฐนันท์ ศ. : 3-4

ศ30246 อ.บรรชา ศ. : 3-4

ง30218 อ.ภานุฉัตร ศ. : 3-4

โฮมรูม 6.10 6/10
โฮมรูม อ.อัฐพร อ. : 7-76

อ.ดวงกมล อ. : 7-7


