
 

 

ตารางสอนภาคเรียนที�  2 

ปีการศึกษา  2561 

แยกตามหอ้งเรียน 



                                                                                            ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.�/1 

 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30น. 

11.30  -  

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ง��203 

ครูคอม    

ง��203 

ครูคอม    

พ21104 

ครูพละ 

พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

ส21103 

ครูสาํรวย 

เลือก สงัคม ,

ภาษาไทย 

สุรัสวดี  ,ธนาธิป 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ค����� 

ครูธีรพล 

อ21102 

ครูจุรีรัตน ์

ส���� 

ครูสาํรวย 

อ����� 

ครูจุรีรัตน ์

ท 21102 

ครูธนาธิป 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ท 21102      

 ครูธนาธิป 

อ21102 

ครูจุรีรัตน ์

ศ21102 

ครูธานิน 

เลือก วทิย ์  คณิต 

ภรรทนพ ,พิชยั 

ว21102    

ครูธนาภรณ์ 

ว21102 

ครูธนาภรณ์ 

 

พฤหสั ค21102 

ครูธีรพล 

ส����� 

ครูสุรัสวดี 

ง 21102 

ครู ยภุาพร 

ท 21102 

ครูธนาธิป 

ว����� 

ครูครูคอม    

ลูกเสือ-เนตรนารี อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ศ21102 

ครูธานิน 

ส����� 

ครูสาํรวย 

ค����� 

ครูธีรพล 

โครงงาน 

ครูคอม    

อ21102 

ครู จุรีรัตน ์

ว21102 

ครูธนาภรณ์ 

 

 

     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  ����    ชั�น   ม.�/2 

 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30น. 

11.30  -  

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ พ21104 

ครูพละ 

ส����� 

ครูสาํรวย 

ศ21102 

ครูธานิน 

พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

ท����� 

ครูธนาธิป 

เลือก สงัคม ,

ภาษาไทย 

สุรัสวดี  ,ธนาธิป 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ท 21102 

ครูธนาธิป 

ส���� 

ครูสาํรวย 

ส����� 

ครูสุรัสวดี 
ง�0203 

ครูคอม    

ง�0203 

ครูคอม    

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ว21102 

ครูธนาภรณ์ 

ว21102 

ครู ธนาภรณ์ 

ค21102 

ครูธีรพล 

เลือก วทิย ์  คณิต 

ภรรทนพ ,พิชยั 

ง21102 

ครูยภุาพร 

อ����� 

ครูจุรีรัตน ์

 

พฤหสั ว����� 

ครูคอม    

ส����� 

ครูสาํรวย 

ท����� 

ครูธนาธิป 

อ����� 

ครูจุรีรัตน ์

ค21102     

 ครูธีรพล 

ลูกเสือ-เนตรนารี อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ส����� 

ครู สาํรวย 

ค����� 

ครูธีรพล 

ว21102 

ครูธนาภรณ์ 

ศ����� 

ครู ธานิน 

พ21103 

ครูพละ 

อ����� 

ครู จุรีรัตน ์

 

 

                                                        

 

 



 

ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.2/1 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ง 22104 

ครูยภุาพร 

ค ����� 

ครูพิชยั 

อ 22102 

ครูธนชัญา 

 ว 22102 

ครูภรรทนพ 

ว 22102 

ครูภรรทนพ 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ส ����3 

ครูสุรัสวดี 

ค 22102 

ครูฉตัรชฎา 

ท����� 

ครูธนาธิป 

ง��204 

ครูสาธิต 

ท 22102 

ครูกรรณิกา 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ง����� 

ครูสาธิต 

ศ����� 

ครูธานิน 

ท 22102 

ครูกรรณิกา 

ว����� 

ครูธนาภรณ์ 

ง��204 

ครูสาธิต 
อ 22102     

ครูธนชัญา 

 

พฤหสั พ��103 

ครูธนาภรณ์ 

ศ22102 

ครูธานิน 

ค 22102 

ครู ฉตัรชฎา 

อ 22102     

ครูธนชัญา 

ส ����3 

ครูสุรัสวดี 

ลูกเสือ-เนตรนารี อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ง��204 

ครูสาธิต 
ค 22102 

ครู ฉตัรชฎา 

พ����� 

ครูพละ 
ท 22102 

ครูกรรณิกา 
ว21102 

ครูภรรทนพ 
ส����� 

ครูสาํรวย 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.2/2 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ว 22102 

ครูภรรทนพ 

อ 22102     

ครูธนชัญา 

ท 22102 

ครูกรรณิกา 

 ง��204 

ครูสาธิต 

ง��204 

ครูสาธิต 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ท 22102    

กรรณิกา 

ศ 22102 

ครูธานิน 

ท����� 

ครูธนาธิป 

อ 22102     

ธนชัญา 
ส ����3     

ครูสุรัสวดี 
ทกัษะอาชีพ  

พุธ ว22102 

ครูภรรทนพ 

ว22102 

ครูภรรทนพ 

ส ����� 

ครูสุรัสวดี 
ง����� 

ครูสาธิต 

ส����� 

ครูสาํรวย 
ค 22102 

ครูฉตัรชฎา 

 

พฤหสั ศ22102 

ครูธานิน 
ค 22102 

ครูฉตัรชฎา 
ส�3104 

ครู สาํรวย 
พ22103    

ครูธนาภรณ์ 

อ22102      

ครูธนชัญา 
ลูกเสือ-เนตรนารี อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ พ�����   

ครูพละ 
ง (เลือกเกษตร)     

ครูยภุาพร 
ค22102      

ครูฉตัรชฎา 
ส����� 

ครูสุรัสวดี 
ท 22102 

ครูกรรณิกา 
ง����� 

ครูยภุาพร 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.3/1 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ค23102 

ครูธีรพล 

ท23102 

ครูธนาธิป 

ง23103 

ครูคอม    

 ง 23104 

ครูยภุาพร 

อ 23102     

ครูธนชัญา 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ส����� 

ครูไพโรจน ์

ง2020... 

ครูคอม    

ท23102 

ครูธนาธิป 

ว23102 

ครูภรรทนพ 

ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ค 23102  

ครู ธีรพล 

พ 23104 

ครูพละ 

อ23102 

ครูธนชัญา 

ส����� 

ครูสาํรวย 
ง2020... 

ครูคอม    
ส����� 

ครูไพโรจน ์

 

พฤหสั ว 23102    

ครู ภรรทนพ 

ว 23102    

ครูภรรทนพ 

อ����� 

ครูธนชัยา 

ค����� 

ครูธีรพล 

ศ23102 

ครูธานิน 

ลูกเสือ-เนตรนารี อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

พ�����(สุข) 

ครูพละ 
ศ����� 

ครูธานิน 
ส �����     

ครูไพโรจน ์

ท 23102 

ครูธนาธิป 
อ 23102     

ครูธนชัญา 
 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.3/2 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ อ 23102     

ครูธนชัญา 

ค 23102 

ครูธีรพล 

ท23102 

ครู ธนาธิป 

 ง2020... 

ครูคอม    

ส����� 

ครูไพโรจน ์

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ง2020... 

ครูคอม    

ว23102 

ครูภรรทนพ 

ว 23102 

ครูภรรทนพ 

ส 23104 

ครูสาํรวย 

ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ง 23104 

ครูยภุาพร 

อ23102 

ครูธนชัญา 

ว23102 

ครูภรรทนพ 

ส 23103 

ครูไพโรจน ์

ค 23102 

ครูธีรพล 
พ 23104 

ครูพละ 

 

พฤหสั ท����� 

ครูกรรณิกา 

ส����� 

ครูไพโรจน ์

ง2020... 

ครูคอม    

ศ 23102 

ครูธานิน 

ท23102 

ครูธนาธิป 

ลูกเสือ-เนตร

นารี 
อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

ศ23102 

ครูธานิน 

ง23103 

ครูคอม    
ค 23102 

ครูธีรพล 
อ 23102 

ครูธนชัญา 
ท 23102     

ครูธนาธิป 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.4/1 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ส����3 

ครูสาํรวย 

พ31102(สุข) 

ครูพละ 

ค����� 

ครูธีรพล 

 ว30202 

ครูฉตัรชฎา 

ว30202 

ครู ฉตัรชฎา 

ว30222 

ครูธนาภรณ์ 

+แนะแนว 

กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ส����� 

ครูสาํรวย 

ว30222 

ครูธนาภรณ์ 

ว30222 

ครูธนาภรณ์ 

ว30202 

ครูฉตัรชฎา 

พ����� 

ครูพละ 

อ����� 

ครูธนชัยา 

 

พุธ อ31102 

ครูธนชัญา 

ค31202 

ครูธีรพล 
ท����� 

ครูธนาธิป 

ค����� 

ครูธีรพล 

อ31202 

ครู จุรีรัตน ์

ง����� 

ครูยภุาพร 
ง�����  

ครูสาธิต 

พฤหสั ว���42 

ครูกฤษณะ 

ค31202 

ครูธีรพล 
ค31202 

ครู ธีรพล 

ว����� 

ครูสาธิต 
ว31102 

ครูกฤษณะ 
อ31202 

ครูจุรีรัตน ์
อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ท 31102 

ครูธนาธิป 
ง30207 

ครูสาธิต 
ว����� 

ครูกฤษณะ 
ว���42 

ครูกฤษณะ 

ส31104     

ครูไพโรจน ์
ศ31102 

ครูธานิน 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.4/2 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ท31102 

ครูธนาธิป 

ส����� 

ครูไพโรจน ์

ส����� 

ครูสุรัสวดี 

 อ31102     

ครูธนชัยา 

พ31102 

ครูพละ 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ง���43 

ครูยภุาพร. 
ท30202 

ครูธนาธิป 
ง����� 

ครูยภุาพร 

ศ31102 

ครูธานิน 
ส����3 

ครูสาํรวย 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ส31202 

ครูสุรัสวดี 
ท30202 

ครูธนาธิป 
ว30262 

ครูธนาภรณ์ 
อ31202 

ครูจุรีรัตน ์
ว31102 

ครูกฤษณธ 
ค31102 

ครูธีรพล 
 

พฤหสั พ31102 

ครูพละ 

อ31202 

ครูจุรีรัตน ์
ว30262 

ครูธนาภรณ์ 

ง�����   

ครูยภุาพร 
ส����3 

ครูสาํรวย 
ค31102 

ครูธีรพล 

อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ว31102 

ครูกฤษณะ 
ท31102     

ครูธนาธิป 
อ31102 

ครูธนชัญา 
ว����4 

ครูสาธิต 
ง30207 

ครูสาธิต 
ง30207 

ครู สาธิต 
 

 

                                                

 

 

 



 

 

 

ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.5/1 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ อ32102 

ครูจุรีรัตน ์

ว30223 

ครูธนาภรณ์ 

ว30223 

ครูธนาภรณ์ 

 ท32102 

ครูกรรณิกา 

ค32102 

ครูพิชยั 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ว30203 

ครูครูฉตัรชฎา 

อ32202 

ครูธนชัญา 
ค32102 

ครูพิชยั 

ว30443    

ครูกฤษณะ 

ว30443 

ครูกฤษณะ 
ง30215 

ครูคอม    
 

พุธ ว30203 

ครู ฉตัรชฎา 

ว30203 

ครูฉตัรชฎา 

ค32202 

ครูพิชยั 
ง30215 

ครูคอม    
ศ32102 

ครูธานิน 
ส����� 

ครู สาํรวย 
พ�����   

ครูพละ 

พฤหสั ง32102 

ครู สาธิต 

อ32202 

ครู ธนชัญา 

ท32102 

ครู กรรณิกา 

ว����3 

ครูกฤษณะ 

ค32202 

ครูพิชยั 

ส32102 

ครู สุรัสวดี 

อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ว����� 

ครูธนาภรณ์ 

ส32102 

ครูสุรัสวดี 
อ����� 

ครูจุรีรัตน ์

ค����� 

ครูพิชยั 
พ32102 

ครูสุรัสวดี 
ว30203 

ครูฉตัรชฎา 

 

 

                         

                      ง 

 

 



 

 

 

                                                        ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.5/2 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ส����� 

ครูสุรัสวดี 

อ32102 

ครู จุรีรัตน ์

ว32102 

ครูกฤษณะ 

 ศ����� 

ครูธานิน 

ส����� 

ครูสาํรวย 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร อ32202 

ครูธนชัญา 

ง����� 

ครูยภุาพร 
ท32102      

ครูกรรณิกา 
ส32103    

 ครูสุรัสวดี 
ค32102     

ครูพิชยั 

ส����� 

ครู สาํรวย 

 

พุธ พ30204 

ครูพละ 
ง����� 

ครูยภุาพร 

ง30215     

ครูคอม    

ท30204    

กรรณิกา 
ท32102     

กรรณิกา 

ว����� 

ครูภรรทนพ 

 

พฤหสั พ32102 

ครูสุรัสวดี 

ง����� 

          ครูสาธิต 
ค 32102 

ครู พิชยั 
ส32202      

ครูสาํรวย 

ว����4     

ครูภรรทนพ 
อ32202 

ครูธนชัญา 

อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ท30204 

ครูกรรณิกา 

ว32102 

ครูกฤษณะ 

ง�����   

ครู ยภุาพร 
อ32102      

ครูจุรีรัตน ์
ส����� 

ครู สาํรวย 

ง30215 

ครูคอม    
 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.6/1 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ว��246   

ครูกฤษณะ 

ว30206   

ครูฉตัรชฎา 

ส�����   

ครูไพโรจน ์

 ค�����    

ครูพิชยั 

ว30226   

ครูธนาภรณ์ 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ว����6     

ครูกฤษณะ 
ท33102      

ครูกรรณิกา 

อ33102     

ครูจุรีรัตน ์

ค33102     

ครู พิชยั 
ศ33102    

ครู ธานิน 
ทกัษะอาชีพ  

พุธ ค33102     

ครู พิชยั 
ท33102      

ครูกรรณิกา 

อ33202     

ครูจุรีรัตน ์
ง�����   

ครูยภุาพร 
ค33202     

ครูพิชยั 
ง30212      

ครู สาธิต 

ส33202     

ครูไพโรจน ์

พฤหสั อ33102     

ครูจุรีรัตน ์

ว30226   

ครู ธนาภรณ์ 
พ�����    

ครูพละ 
พ�����    

ครูฉตัรชฎา 
ส33202    

ไพโรจน ์

ว33102      

ครูกฤษณะ 
อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ ง30212      

ครู สาธิต 

อ33202     

ครูจุรีรัตน ์
ท�����    

ครูกรรณิกา 
ว30206  

ครู ฉตัรชฎา 
ค33202     

ครูพิชยั 
ว33102   

ครกฤษณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ตารางสอนภาคเรียนที�  � ปีการศึกษา  2561    ชั�น   ม.6/2 
 

วนั 
 ชั�วโมงที� 1 

8.30-9.30 น. 

  ชั�วโมงที� 2 

9.30-10.30น. 

    ชั�วโมงที� 3 

10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30-13.30 

ชั�วโมงที� 5 

13.30-14.30 

ชั�วโมงที� 6 

14.30-15.30 

ชั�วโมงที� 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ท33102 

ครูกรรณิกา 

ง30251  ครูยพุาพร       ง30251   ครูยภุาพร  ส33102 

ครูไพโรจน ์

อ33102 

ครูจุรีรัตน ์

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ค33102      

ครูพิชยั 
ว����6    

ครูกฤษณะ 
ว�����    

ครูกฤษณะ 

ท����� 

ครูกรรณิกา 

อ33202 

ครูจุรีรัตน ์

ว33102 

ครูกฤษณะ 

ค33102     พิชยั 

พุธ อ33202    

ครู จุรีรัตน ์
ง���64 

ครูสาธิต 

ง���64 

ครูสาธิต 

พ30206 

ครูพละ 
ส33203    

ครูไพโรจน ์

ว����� 

ครูกฤษณะ 

 

พฤหสั พ33102   

ครู ฉตัรชฎา 
ท33102     

ครูกรรณิกา 
ศ33102     

ครูธานิน 
ส33202 

ครูไพโรจน ์

ง30212 

ครู สาธิต 

ง30212 

ครูสาธิต 
อบรม/บาํเพญ็

ประโยชน ์

ศุกร์ อ33102      

ครูจุรีรัตน ์

ส33102     

ครูไพโรจน ์

ค����� 

ครูพิชยั 

โครงงาน 

ครูสาํรวย 
ง33102 

ครูยภุาพร 

ท�����   

ครูกรรณิกา 
 

      

       

 

 

 

 

 

 

 


