ม.1
กลุ่ม 1 ส่งเสริม
1603
กลุ่ม 2 ส่งเสริม
1604
กลุ่ม 3
1605
กลุ่ม 4
1606
กลุ่ม 5
1608
กลุ่ม 6
1609
กลุ่ม 7
1610
กลุ่ม 8
1611
กลุ่ม 9
1613
กลุ่ม 10
1614
Group 11 E.P.
room 4302
Group 12 E.P.
room 4303
Group 13 E.P.

room 4304

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
8.10-9.10
9.10-10.10
10.10-11.10
11.10-12.10
12.10-13.10
13.10-14.10
14.10-15.10
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (1303)
หริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
ดนัย สุดจิตรจูล
ชญาดา สุวรรณาลัย
รัตติยา บุญศิริ
วินัย บุญชูส่ง
วิทยาศาสตร์ (1303)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
วินัย บุญชูส่ง
นัธวินทร์ คมขา
ชญาดา สุวรรณาลัย
หริณวิทย์ กนกศิลปธรรม
รัตติยา บุญศิริ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (1304)
ชญาดา สุวรรณาลัย
ศิริพร เอกอุ
นงลักษณ์ เจริญผล
ปิยะพร มะลัยเถาว์
ปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (1310)
ประกายกาญจน์ แดงมาดี
สุภา มิง่ เมือง
กรวีณา ศรีละพันธ์
พัก
ภูษณิศา รุ่งปลาทอง
อรวรรณ สระทองอยู่
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (1303)
กลางวัน
วิทยาศาสตร์ (1303)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
นัธวินทร์ คมขา
ภูษณิศา รุ่งปลาทอง
60 นาที
สุภา มิง่ เมือง
ศิริพร เอกอุ
ปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
ปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย
วิทยาศาสตร์ (1304)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
อรวรรณ สระทองอยู่
สาวิตรี น้อยพิทกั ษ์
สุพตั รา ไพบูลย์วัฒนากิจ
สุภารัตน์ คงวัง
ปิยะพร มะลัยเถาว์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (1310)
วิทยาศาสตร์ (1310)
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
สุภารัตน์ คงวัง
กรวีณา ศรีละพันธ์
พิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์
ภูษณิศา รุ่งปลาทอง
ประกายกาญจน์ แดงมาดี
พิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (1308)
ภาษาไทย
นงลักษณ์ เจริญผล
ชญาดา สุวรรณาลัย
ปิยะพร มะลัยเถาว์
นวัช ปานสุวรรณ
สุพตั รา ไพบูลย์วัฒนากิจ
วิทยาศาสตร์ (1308)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
นวัช ปานสุวรรณ
สุพตั รา ไพบูลย์วัฒนากิจ
ดนัย สุดจิตรจูล
พัขรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
ชญาดา สุวรรณาลัย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ (1304)
วิทยาศาสตร์ (1304)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
เสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์ พัขรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์
กุลญา แสงทอง
กุลญา แสงทอง
นัธวินทร์ คมขา
สุภารัตน์ คงวัง
Science
Science
Mathematics
English
Thai
Social
Mr. Steve
Mr. Steve
Mr. Elmer
Mr. Martin
Ms. Supattra
Mr. Patcharapruek
English
Thai
Social
Science
Science
Mathematics
Mr. Martin
Ms. Pragaigan
Mr. Harinwitt
lunchtime
Mr. Steve
Mr. Steve
Mr. Elmer
English
Social
Thai
60 Minutes
Mathematics
Science
Science

Mr. Elmer

Mr. Harinwitt

Ms. Saowanee

Mr. Elmer

Mr. Martin

Mr. Martin

