ชั้น ม. 1/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 1/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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อ21201 ค21101 ง21101 ง21101 ว21101 ว21101 ซอมเสริม
จ. เฉลิมศรี อังคณา โสภิดา โสภิดา พิทักษ พิทักษ
122 333 คหกรรม2คหกรรม2 641 641
ค21101 อ21101 พ21103 ส21101 ศ21121 ท21101 ชุมนุม
อ. อังคณา เฉลิมศรี พรนิภา ดวงพร สมาภรณ ณิชานันท สงเสริม
333 122 พล004 435 222 432 วิชาการ
ศ21221 อ21101 ส21103 ท21101 ศ21111 ว21101 กิจกรรม
พ. อมรเทพ เฉลิมศรี วันนา ณิชานันท สุพรรณี พิทักษ ลส.นร.
222 122 322 432 225 641 ยว.บพ.
ส21101 อ21101 ง21241 ง21241 ศ21111 พ21101 แนะแนว
พฤ ดวงพร เฉลิมศรี ประไพ ประไพ สุพรรณี สุภัชฌา วันนา
435 122 321 321 225 325 322
ส21102 อ21201 พ21201 ท21101 ค21101 ศ21121 กิจกรรม
ศ. วันนา เฉลิมศรี จิรศักดิ์ ณิชานันท อังคณา สมาภรณ สงเสริม
322 122 พล005 432 333 222 คูณธรรม
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ชั้น ม. 1/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ศ22233 อ22101 ง22101 ง22101 ว22201 ว22201 ซอมเสริม
จ. สุพรรณี เพ็ญพร อภิชาติ อภิชาติ จิราวรรณจิราวรรณ
225 346 ชพ001 ชพ001 642 642
อ22203 ค22101 ว22101 ว22101 พ22203 ง22243 ชุมนุม
อ. เพ็ญพร อังคณา รัศมี รัศมี ชัยณรงค นิศากร สงเสริม
346 333 621 621 พล001 หองสมุด วิชาการ
ท22101 อ22101 พ22101 ศ22121 ส22103 ค22101 กิจกรรม
พ. อิศรา เพ็ญพร สมชาย ศุภชัย พรทิพย อังคณา ลส.นร.
432 346 พล003 228 425 333 ยว.บพ.
ค22101 อ22101 แนะแนว ศ22111 ส22101 ท22101 ง22243
พฤ อังคณา เพ็ญพร อิศรา ธีระพงศ อนงศรี อิศรา นิศากร
333 346 432 224 227 432 326
อ22203 ส22101 ส22102 พ22103 ว22101 ท22101 กิจกรรม
ศ. เพ็ญพร อนงศรี ดวงพร พรนิภา รัศมี อิศรา สงเสริม
346 227 435 พล004 621 432 คูณธรรม

ชั้น ม. 2/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

5

ชั้น ม. 2/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

พ21101 ส21103 ส21101 ศ21121 อ21101 ค21101 อ21201
จ. สุภัชฌา วันนา ดวงพร อมรเทพธันยาภัทร สุนิสา เกษมไตรศั
325 322 435 222 123 333 128
ศ21121 ท21101 ศ21111 ส21102 พ21201 แนะแนว ชุมนุม
อ. อมรเทพ วรรณิสา สุพรรณี วันนา จิรศักดิ์ วันนา สงเสริม
222 434 225 322 พล005 322 วิชาการ
ว21101 ว21101 ง21241 ง21241 ท21101 ศ21111 กิจกรรม
พ. วิลาวัณย วิลาวัณย ประไพ ประไพ วรรณิสา สุพรรณี ลส.นร.
631 631 321 321 434 225 ยว.บพ.
ศ21221 ท21101 อ21101 ส21101 อ21201 ค21101ซอมเสริม
พฤ อมรเทพ วรรณิสา ธันยาภัทร ดวงพร เกษมไตรศั สุนิสา
222 434 123 435 128 333
อ21101 ว21101 ง21101 ง21101 ค22101 พ21103 กิจกรรม
ศ. ธันยาภัทร วิลาวัณย โสภิดา โสภิดา สุนิสา พรนิภา สงเสริม
123 631 คหกรรม2คหกรรม2 344 พล004 คูณธรรม
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4

ง21241 ง21241 ศ21121 พ21201 ท21101 ส21103 พ21103
จ. ประไพ ประไพ อมรเทพ จิรศักดิ์ ณิชานันท วันนา พรนิภา
321 321 222 พล005 432 322 พล004
อ21201 อ21101 พ21101 ศ21111 ศ21221 ค21101 ชุมนุม
อ. เกษมไตรศัธันยาภัทร สุภัชฌา สุพรรณี อมรเทพ สุนิสา สงเสริม
128 123 325 225 228 333 วิชาการ
ค21101 ท21101 อ21101 ส21102 ส21101 ศ21121 กิจกรรม
พ. สุนิสา ณิชานันทธันยาภัทร วันนา ดวงพร อมรเทพ ลส.นร.
333 432 123 322 435 222 ยว.บพ.
ว21101 ว21101 ง21101 ง21101ซอมเสริม แนะแนว ค21101
วันนา สุนิสา
พฤ ปาริฉัตร ปาริฉัตร โสภิดา โสภิดา
641 641 คหกรรม2คหกรรม2
322 333
ศ21111 ส21101 อ21101 อ21201 ท21101 ว21101 กิจกรรม
ศ. สุพรรณี ดวงพร ธันยาภัทรเกษมไตรศัณิชานันท ปาริฉัตร สงเสริม
225 435 123 128 432 641 คูณธรรม

ชั้น ม. 1/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

3

ชั้น ม. 1/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ค21101 อ21101 ท21101 ว21101 พ21201 พ21101ซอมเสริม
จ. อังคณา เฉลิมศรี ณิชานันท พิทักษ จิรศักดิ์ สุภัชฌา
333 122 432 641 พล005 325
ศ21111 ท21101 ค21101 อ21101 ง21241 ง21241 ชุมนุม
อ. สุพรรณี ณิชานันท อังคณา เฉลิมศรี ประไพ ประไพ สงเสริม
225 432 333 122 321 321 วิชาการ
อ21201 ว21101 ว21101 ส21101 ง21101 ง21101 กิจกรรม
พ. เฉลิมศรี พิทักษ พิทักษ ดวงพร โสภิดา โสภิดา ลส.นร.
122 641 641 435 คหกรรม2คหกรรม2 ยว.บพ.
พ21103 ค21101 อ21101 ท21101 ส21102 ศ21111 ศ21121
พฤ พรนิภา อังคณา เฉลิมศรี ณิชานันท วันนา สุพรรณี สมาภรณ
พล004 333 122 432 322 225 222
ศ21221 ส21103 ศ21121 อ21201 ส21101 แนะแนว กิจกรรม
ศ. อมรเทพ วันนา สมาภรณ เฉลิมศรี ดวงพร วันนา สงเสริม
222 322 222 122 435 322 คูณธรรม
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ว21101 ว21101 อ21101 พ21101 ค21101 ท21101 ค21101
จ. ปาริฉัตร ปาริฉัตร เฉลิมศรี สุภัชฌา สุนิสา ณิชานันท สุนิสา
641 641 122 325 333 432 333
ส21101 ศ21121 อ21101 พ21201 ง21101 ง21101 ชุมนุม
อ. ดวงพร สมาภรณ เฉลิมศรี จิรศักดิ์ โสภิดา โสภิดา สงเสริม
435 222 122 พล005 คหกรรม2คหกรรม2 วิชาการ
ว21101 ค21101 อ21101 ศ21111 ศ21121 ส21103 กิจกรรม
พ. ปาริฉัตร สุนิสา เฉลิมศรี สุพรรณี สมาภรณ วันนา ลส.นร.
641 333 122 225 222 322 ยว.บพ.
แนะแนว ท21101 ส21102 อ21201ซอมเสริม ศ21221 พ21103
อมรเทพ พรนิภา
พฤ วันนา ณิชานันท วันนา เฉลิมศรี
322 432 322 122
222 พล004
ส21101 ท21101 อ21201 ศ21111 ง21241 ง21241 กิจกรรม
ศ. ดวงพร ณิชานันท เฉลิมศรี สุพรรณี ประไพ ประไพ สงเสริม
435 432 122 225 321 321 คูณธรรม

ชั้น ม. 2/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

แนะแนว ส22103 ว22101 ว22101 ท22101 อ22101ซอมเสริม
จ. อนงศรี พรทิพย วิลาวัณย วิลาวัณย วรรณิสา เพ็ญพร
227 425 631 631 434 346
ค22101 อ22101 ส22101 พ22103 ท22101 อ22203 ชุมนุม
อ. สุริยา เพ็ญพร อนงศรี พรนิภา วรรณิสาเกษมไตรศั สงเสริม
344 346 227 พล004 434 128 วิชาการ
ศ22233 ค22101 ว22201 ว22201 อ22203 ศ22121 กิจกรรม
พ. สุพรรณี สุริยา จิราวรรณจิราวรรณเกษมไตรศั ศุภชัย ลส.นร.
225 344 642 642 128 228 ยว.บพ.
ง22243 ง22243 พ22101 ส22102 ท22101 ว22101 อ22101
พฤ นิศากร นิศากร สมชาย อนงศรี วรรณิสา วิลาวัณย เพ็ญพร
326 326 พล003 227 434 631 346
ค22101 พ22203 ส22101 ศ22111 ง22101 ง22101 กิจกรรม
ศ. สุริยา ชัยณรงค อนงศรี ธีระพงศ อภิชาติ อภิชาติ สงเสริม
344 พล001 227 224 ชพ001 ชพ001 คูณธรรม
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ศ22233 ส22101 อ22101 พ22101 ศ22121 แนะแนว ง22243
จ. ธีระพงศ อนงศรี เพ็ญพร สมชาย ศุภชัย อภิชาติ นิศากร
224 227 346 พล003 228 ชพ001 326
พ22103 อ22203 อ22101 ค22101 ว22101 ว22101 ชุมนุม
อ. พรนิภา เกษมไตรศัเพ็ญพร อังคณา วิลาวัณย วิลาวัณย สงเสริม
พล004 128 346 333 631 631 วิชาการ
ศ22111 ส22102 ท22101 ค22101 ง22101 ง22101 กิจกรรม
พ. ธีระพงศ ดวงพร วรรณิสา อังคณา อภิชาติ อภิชาติ ลส.นร.
224 435 434 333 ชพ001 ชพ001 ยว.บพ.
ส22101 พ22203ท22101 ว22101 อ22101 ง22243 ซอมเสริม
พฤ อนงศรี ชัยณรงค วรรณิสา วิลาวัณย เพ็ญพร นิศากร
227 พล001 434 631 346 หองสมุด
ค22101 อ22203 ว22201 ว22201 ท22101 ส22103 กิจกรรม
ศ. อังคณา เกษมไตรศัจิราวรรณจิราวรรณ วรรณิสา ประดิษฐ สงเสริม
333 128 642 642 434 424 คูณธรรม
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ชั้น ม. 2/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 2/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ท22101 ค22101พ22101 ศ22121 อ22203 ส22101 อ22101
จ. วรรณิสา สุริยา สมชาย ศุภชัย เกษมไตรศั อนงศรี ธันยาภัทร
433 344 พล003 228 128 227 123
ท22101 ส22101 ง22101 ง22101 ง22243 ง22243 ชุมนุม
อ. วรรณิสา อนงศรี อภิชาติ อภิชาติ จิระ จิระ สงเสริม
433 227 ชพ001 ชพ001 326 326 วิชาการ
อ22101 อ22203 ส22102 ศ22111 พ22103ซอมเสริม กิจกรรม
ลส.นร.
พ. ธันยาภัทรเกษมไตรศั อนงศรี ธีระพงศ จิรศักดิ์
ยว.บพ.
123 128 227 224 พล005
ว22101 ว22101 ส22103 พ22203 ค22101 แนะแนว ศ22233
พฤ สายรุง สายรุง พรทิพย ชัยณรงค สุริยา รัศมี ธีระพงศ
612 612 425 พล001 344 621 224
ท22101 ค22101 ว22201 ว22201 อ22101 ว22101 กิจกรรม
ศ. วรรณิสา สุริยา ศรัญญา ศรัญญา ธันยาภัทร สายรุง สงเสริม
433 344 611 611 123 612 คูณธรรม
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ชั้น ม. 2/6 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ท23101 อ23101 ว23101 ว23101 อ23205 ส23102ซอมเสริม
จ. กิ่งกมล ธันยาภัทร รัตติยา รัตติยา อวัสดา สนอง
442 123 622 622 124 444
ค23101 พ23101 อ23101 ง23223 ว23201 ว23201 ชุมนุม
อ. สุภาพร สมชาย ธันยาภัทร นภัทร ปาริฉัตร ปาริฉัตร สงเสริม
342 พล003 123 เกษตร 641 641 วิชาการ
ง23101 ง23101 ค23101 ท23101 ส23221 พ23205 กิจกรรม
พ. นิศากร นิศากร สุภาพร กิ่งกมล สุวิศิษฐ จิรศักดิ์ ลส.นร.
326 326 342 442 443 พล005 ยว.บพ.
แนะแนว ศ23221 ส23101 อ23101 ว23101 พ23103ซอมเสริม
พฤ สมชาย ศุภชัย สนอง ธันยาภัทร รัตติยา สมชาย
พล003 228 444 123 622 พล003
ศ23112 ค23101 ศ23131 ส23101 ท23101 ส23103 กิจกรรม
ศ. ธีระพงศ สุภาพร กีรติญา สนอง กิ่งกมล พรทิพย สงเสริม
224 342 211 444 442 425 คูณธรรม

ชั้น ม. 3/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 3/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ค23101 อ23101 ศ23112 ส23103 พ23101 ส23221 แนะแนว
จ. สุนารี อวัสดา ธีระพงศ พรทิพย สุภัชฌา สุวิศิษฐ นวรัตน
342 124 224 425 325 443 611
อ23205 ส23101 ง23101 ง23101 ว23101 ว23101 ชุมนุม
อ. อวัสดา สนอง นิศากร นิศากร ภิญญดา ภิญญดา สงเสริม
124 444 326 326 642 642 วิชาการ
พ23103 ค23101 อ23101 ส23101ซอมเสริม ท23101 กิจกรรม
กัญญนันท ลส.นร.
พ. สมชาย สุนารี อวัสดา สนอง
434 ยว.บพ.
พล003 342 124 444
ค23101 ส23102 ง23223 ว23101 พ23205 ท23101 ศ23221
พฤ สุนารี สนอง อภิชาติ ภิญญดา จิรศักดิ์ กัญญนันท ศุภชัย
342 444 ชพ001 642 พล005 434 228
ศ23131 ท23101 อ23101ซอมเสริม ว23201 ว23201 กิจกรรม
นวรัตน นวรัตน สงเสริม
ศ. กีรติญา กัญญนันท อวัสดา
211 434 124
611 611 คูณธรรม
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แนะแนว ส23102 ค23101 ศ23112 ว23201 ว23201 พ23103
จ. อวัสดา สนอง สุภาพร ธีระพงศ นวรัตน นวรัตน สมชาย
124 444 342 224 611 611 พล003
ท23101 ส23221 ว23101 ว23101 ง23223 ค23101 ชุมนุม
อ. กัญญนันท สุวิศิษฐ ไพฑูลย ไพฑูลย อภิชาติ สุภาพร สงเสริม
434 443 612 612 ชพ001 342 วิชาการ
ศ23131 อ23101 ส23103 ท23101 ง23101 ง23101 กิจกรรม
พ. กีรติญา อวัสดา พรทิพย กัญญนันท นิศากร นิศากร ลส.นร.
211 124 425 434 326 326 ยว.บพ.
ท23101 พ23101 อ23101 ส23101 ศ23221 ว23101 ซอมเสริม
พฤ กัญญนันท สุภัชฌา อวัสดา สนอง ศุภชัย ไพฑูลย
434 325 124 444 228 612
ค23101 อ23205 ส23101 พ23205 อ23101ซอมเสริม กิจกรรม
สงเสริม
ศ. สุภาพร อวัสดา สนอง จิรศักดิ์ อวัสดา
342 124 444 พล005 124
คูณธรรม

ชั้น ม. 3/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

3

ชั้น ม. 3/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ศ22121 อ22203 ท22101 แนะแนว ศ22233 อ22101 พ22203
จ. ศุภชัย เกษมไตรศักิ่งกมล นิศากร ธีระพงศ ธันยาภัทรชัยณรงค
228 128 442 322 224 123 พล001
อ22101 ศ22111 ส22103 พ22101 ท22101 ค22101 ชุมนุม
อ. ธันยาภัทร ธีระพงศ พรทิพย สมชาย กิ่งกมล สุริยา สงเสริม
123 224 425 พล003 442 344 วิชาการ
ค22101 ท22101 ว22201 ว22201 ส22101 ว22101 กิจกรรม
พ. สุริยา กิ่งกมล ศรัญญา ศรัญญา อนงศรี เกวลิน ลส.นร.
344 442 632 632 227 632 ยว.บพ.
ค22101 ส22101 ง22243 ง22243 อ22101 พ22103ซอมเสริม
พฤ สุริยา อนงศรี จิระ จิระ ธันยาภัทร จิรศักดิ์
344 227 326 326 123 พล005
ง22101 ง22101 ว22101 ว22101 ส22102 อ22203 กิจกรรม
ศ. อภิชาติ อภิชาติ เกวลิน เกวลิน อนงศรี เกษมไตรศั สงเสริม
ชพ001 ชพ001 632 632 227 128 คูณธรรม

1

2

อ22203 ส22102 ง22243 ง22243 ว22201 ว22201 พ22103
จ. เกษมไตรศั ดวงพร จิระ จิระ ศรัญญา ศรัญญา จิรศักดิ์
128 435 326 326 631 631 พล005
ว22101 ว22101 ค22101 ส22101 อ22101 พ22203 ชุมนุม
อ. เกวลิน เกวลิน สุภาพร อนงศรี เพ็ญพร ชัยณรงค สงเสริม
632 632 342 227 346 พล001 วิชาการ
ท22101 ว22101 ศ22121 ส22101 อ22101 ศ22233 กิจกรรม
พ. กิ่งกมล เกวลิน ศุภชัย อนงศรี เพ็ญพร ธีระพงศ ลส.นร.
434 632 228 227 346 224 ยว.บพ.
ศ22111 ค22101 อ22203 ท22101 ง22101 ง22101 ซอมเสริม
พฤ ธีระพงศ สุภาพร เกษมไตรศั กิ่งกมล อภิชาติ อภิชาติ
224 342 128 442 ชพ001 ชพ001
แนะแนว ท22101 อ22101 พ22101 ส22103 ค22101 กิจกรรม
ศ. ศุภชัย กิ่งกมล เพ็ญพร สมชาย ประดิษฐ สุภาพร สงเสริม
228 442 346 พล003 424 342 คูณธรรม

ชั้น ม. 3/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ว23201 ว23201ซอมเสริมพ23205 อ23205 อ23101 แนะแนว
พรนิภาเศรษฐวิทย อวัสดา สุภาพร
จ. สายรุง สายรุง
612 612
พล004 125 124 342
ว23101 ว23101 ส23101 ศ23221 ค23101 ท23101 ชุมนุม
อ. จิราวรรณจิราวรรณ สนอง ศุภชัย สุนารี กิ่งกมล สงเสริม
642 642 444 228 342 442 วิชาการ
ค23101 พ23101ศ23131 ง23223 ส23101 อ23101 กิจกรรม
พ. สุนารี สมชาย กีรติญา นภัทร สนอง อวัสดา ลส.นร.
342 พล003 211 เกษตร 444 124 ยว.บพ.
ว23101 อ23101 ค23101 ส23221 พ23103 ศ23112 ท23101
พฤ จิราวรรณ อวัสดา สุนารี สุวิศิษฐ สมชาย ธีระพงศ กิ่งกมล
642 124 342 443 พล003 224 442
ท23101ซอมเสริม ง23101 ง23101 ส23103 ส23102 กิจกรรม
นิศากร นิศากร พรทิพย สนอง สงเสริม
ศ. กิ่งกมล
442
326 326 425 444 คูณธรรม
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ง23101 ง23101 ส23101 ง23223 ค23101 พ23101 ท23101
จ. นิศากร นิศากร สนอง นภัทร สุภาพร ชัยณรงค สายสุนี
326 326 444 เกษตร 342 พล001 442
ส23103 ศ23131 ส23221 ว23101 ว23201 ว23201 ชุมนุม
อ. พรทิพย กีรติญา สุวิศิษฐ รัตติยา รัศมี รัศมี สงเสริม
425 211 443 622 621 621 วิชาการ
แนะแนว อ23101 พ23205 ค23101 ศ23112ซอมเสริม กิจกรรม
ลส.นร.
พ. พรทิพย ธันยาภัทร พรนิภา สุภาพร ธีระพงศ
ยว.บพ.
425 123 พล004 342 224
อ23101 ท23101 ว23101 ว23101 ส23102 ค23101ซอมเสริม
พฤ ธันยาภัทร สายสุนี รัตติยา รัตติยา สนอง สุภาพร
123 442 622 622 444 342
อ23205 อ23101 พ23103 ศ23221 ส23101 ท23101 กิจกรรม
ศ. เศรษฐวิทยธันยาภัทร สมชาย ศุภชัย สนอง สายสุนี สงเสริม
125 123 พล003 228 444 442 คูณธรรม
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ชั้น ม. 3/6 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 4/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

8

ส23101 ศ23131 อ23101 ท23101 ว23101 ว23101 ซอมเสริม
จ. สนอง กีรติญา อวัสดา สายสุนี รัตติยา รัตติยา
444 211 124 442 622 622
ศ23112 ท23101พ23103 ค23101 ส23102 ศ23221 ชุมนุม
อ. ธีระพงศ สายสุนี สมชาย สุนารี สนอง ศุภชัย สงเสริม
224 442 พล003 342 444 228 วิชาการ
ส23221 แนะแนว ส23101 ว23101 อ23101 ค23101 กิจกรรม
พ. สุวิศิษฐ ชัยณรงค สนอง รัตติยา อวัสดา สุนารี ลส.นร.
443 425 444 622 124 342 ยว.บพ.
ท23101 อ23205 พ23101 ง23223 พ23205 อ23101ซอมเสริม
พฤ สายสุนี เศรษฐวิทยชัยณรงค นภัทร พรนิภา อวัสดา
442 125 พล001 เกษตร พล004 124
ว23201 ว23201 ค23101 ส23103 ง23101 ง23101 กิจกรรม
ศ. ปาริฉัตร ปาริฉัตร สุนารี พรทิพย นิศากร นิศากร สงเสริม
641 641 342 425 326 326 คูณธรรม
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ชั้น ม. 4/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ว32222 ว32222 ง32243 ง32243 ว32202 ว32202 แนะแนว
จ. นภัสชญา นภัสชญาพรพรรณพรพรรณ ไพฑูลย ไพฑูลย วาริสา
631 631 321 321 612 612 632
ค32201 ค32101 อ32101 พ32103 ง32101 ง32101 ชุมนุม
อ. อังกูร พจนี มนัส พัทยา นภัทร นภัทร สงเสริม
343 334 126 พล002 เกษตร เกษตร วิชาการ
ว32242 ค32101พ32101 ค32201 อ32101 ว32222 กิจกรรม
พ. วาริสา พจนี สุภัชฌา อังกูร มนัส นภัสชญา นศท.
632 334 325 343 126 631 อนุรักษ
ค32201 ค32101 อ32201 ส32101 ว32202 ส32201 ท32101
พฤ อังกูร พจนี พิมพสุภา ทวีชัย ไพฑูลย ธนาภรณ อิศรา
343 334 345 441 612 445 432
ท32101 ค32201 ส32101 ศ32121 ว32242 ว32242 กิจกรรม
ศ. อิศรา อังกูร ทวีชัย สมาภรณ วาริสา วาริสา สงเสริม
432 343 441 222 632 632 คูณธรรม

ชั้น ม. 5/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

5

ชั้น ม. 5/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ท31201 ค31101 ศ31111 ส31201 อ31201 ท31101 แนะแนว
จ. กัญญนันท กิตติมา สุพรรณี ธนาภรณพิมพสุภากัญญนันทปภาวรินท
434 335 225 445 345 434 325
ว31103 ว31103 ว31101 ว31101 อ31101 ท31101 ชุมนุม
อ. พิทักษ พิทักษ ศรัญญา ศรัญญาเศรษฐวิทยกัญญนันท สงเสริม
641 641 611 611 125 434 วิชาการ
อ31101 ว31102 ส31102 ค31101 ฝ31201 ส31101 กิจกรรม
พ. เศรษฐวิทย รัศมี ทวีชัย กิตติมา พิมพสุภา สุวิศิษฐ นศท.
125 621 441 335 345 443 อนุรักษ
พ31101 ส31101 ค31101 ว31103 ว31101 ว31101 ท31201
พฤ สุภัชฌา สุวิศิษฐ กิตติมา พิทักษ ศรัญญา ศรัญญา กัญญนันท
325 443 335 641 611 611 434
ง31101 ง31101 ว31102 ว31102 ฝ31201 พ31103 กิจกรรม
ศ. ประไพ ประไพ รัศมี รัศมี พิมพสภุ า ชัยณรงค สงเสริม
321 321 621 621 345 พล001 คูณธรรม

1

4

ว31103 ว31103 ท31101 ศ31111 ว31102 ว31102 พ31203
จ. ภิญญดา ภิญญดากัญญนันท สุพรรณี รัศมี รัศมี พัทยา
642 642 434 225 621 621 พล002
ว31101 ว31101 อ31201 ค31101 แนะแนว ส31201 ชุมนุม
อ. สายรุง สายรุง พิมพสุภา กิตติมา สุภัชฌา ธนาภรณ สงเสริม
612 612 345 335 325 445 วิชาการ
ค31101 ส31101 พ31203 พ31103 ง31101 ง31101 กิจกรรม
พ. กิตติมา สุวิศิษฐ พัทยา ชัยณรงค พรพรรณพรพรรณ นศท.
335 443 พล002 พล001 321 321 อนุรักษ
ว31102 พ31203 ส31101 ท31101 ว31103 อ31101 ส31102
พฤ รัศมี พัทยา สุวิศิษฐ กัญญนันทภิญญดาเศรษฐวิทย ทวีชัย
621 พล002 443 434 642 125 441
ค31101 พ31101 ว31101 ว31101 อ31101 พ31203 กิจกรรม
ศ. กิตติมา สุภัชฌา สายรุง สายรุง เศรษฐวิทย พัทยา สงเสริม
335 325 612 612 125 พล002 คูณธรรม

ชั้น ม. 4/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

3

ชั้น ม. 4/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ค31201 อ31101 อ31201 พ31103 ว31101 ว31101 ท31101
จ. ปภาวรินทเศรษฐวิทยพิมพสุภา ชัยณรงค เกวลิน เกวลิน กัญญนันท
341 125 345 พล001 632 632 434
ง31101 ง31101 ค31101 ค31201 ว31102 ส31101 ชุมนุม
อ. ประไพ ประไพ กิตติมา ปภาวรินท นวรัตน สุวิศิษฐ สงเสริม
321 321 335 341 632 443 วิชาการ
ค31201 ว31102 ว31102 พ31101 ส31102 อ31101 กิจกรรม
พ. ปภาวรินท นวรัตน นวรัตน สุภัชฌา ฐิตาภา เศรษฐวิทย นศท.
341 611 611 325 446 125 อนุรักษ
ว31101 ว31101 ศ31111 ส31201 ว31103 ค31101 ส31101
พฤ เกวลิน เกวลิน สุพรรณี ธนาภรณ พิทักษ กิตติมา สุวิศิษฐ
632 632 225 445 641 335 443
ค31201 แนะแนว ว31103 ว31103 ค31101 ท31101 กิจกรรม
ศ. ปภาวรินท ทวีชัย พิทักษ พิทักษ กิตติมา กัญญนันท สงเสริม
341 441 641 641 335 434 คูณธรรม

1

2

ค31101 พ31103 ว31101 ว31101 ค31201 ส31102 อ31101
จ. กิตติมา ชัยณรงค นวรัตน นวรัตน ปภาวรินท ฐิตาภา เศรษฐวิทย
335 พล001 611 611 341 446 125
ค31101 อ31201 ง31101 ง31101 ส31101 ค31201 ชุมนุม
อ. กิตติมา พิมพสุภาพรพรรณพรพรรณ สุวิศิษฐ ปภาวรินท สงเสริม
335 345 321 321 443 341 วิชาการ
ว31103 ค31101 ว31102 ว31102 อ31101 ส31201 กิจกรรม
พ. ภิญญดา กิตติมา นภัสชญา นภัสชญาเศรษฐวิทยธนาภรณ นศท.
642 335 631 631 125 445 อนุรักษ
ว31101 ว31101 ว31102 พ31101 ค31201 ท31101 แนะแนว
พฤ นวรัตน นวรัตน นภัสชญา สุภัชฌา ปภาวรินท สัญญา นภัสชญา
611 611 631 325 341 433 631
ว31103 ว31103 ศ31111 ส31101 ท31101 ค31201 กิจกรรม
ศ. ภิญญดา ภิญญดา สุพรรณี สุวิศิษฐ สัญญา ปภาวรินท สงเสริม
642 642 225 443 433 341 คูณธรรม

ชั้น ม. 5/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ค32201 ค32101พ32101 ว32242 ง32101 ง32101 ท32101
จ. อังกูร พจนี สุภัชฌา วาริสา นภัทร นภัทร อิศรา
343 334 325 632 เกษตร เกษตร 432
แนะแนว อ32101 พ32103 ว32222 ส32101 อ32201 ชุมนุม
อ. พจนี มนัส พัทยา นภัสชญา ทวีชัย พิมพสุภา สงเสริม
334 126 พล002 631 441 345 วิชาการ
ค32201 อ32101 ว32202 ว32202 ส32101 ท32101 กิจกรรม
พ. อังกูร มนัส ไพฑูลย ไพฑูลย ทวีชัย อิศรา นศท.
343 126 612 612 441 432 อนุรักษ
ค32101 ศ32121 ว32242 ว32242 ง32243 ง32243 ค32201
พฤ พจนี สมาภรณ วาริสา วาริสา พรพรรณพรพรรณ อังกูร
334 222 632 632 321 321 343
ค32201 ค32101 ว32222 ว32222 ว32202 ส32201 กิจกรรม
ศ. อังกูร พจนี นภัสชญา นภัสชญา ไพฑูลย ธนาภรณ สงเสริม
343 334 631 631 612 445 คูณธรรม
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ว32242 ว32242 ค32101 อ32101 ง32243 ง32243 แนะแนว
จ. วาริสา วาริสา พจนี มนัส พรพรรณพรพรรณ อังกูร
632 632 334 126 321 321 343
ท32101 ค32201 ว32222 ว32242 ส32201 ส32101 ชุมนุม
อ. อิศรา อังกูร นภัสชญา วาริสา ธนาภรณ ทวีชัย สงเสริม
432 343 631 632 445 441 วิชาการ
พ32101 ค32201 ท32101 ค32101 ง32101 ง32101 กิจกรรม
พ. สุภัชฌา อังกูร อิศรา พจนี นภัทร นภัทร นศท.
325 343 432 334 เกษตร เกษตร อนุรักษ
ว32222 ว32222 ศ32121 พ32103 ค32101 ค32201 ว32202
พฤ นภัสชญา นภัสชญา สมาภรณ พัทยา พจนี อังกูร อิทธิพล
631 631 222 พล002 334 343 612
ว32202 ว32202 อ32201 ส32101 อ32101 ค32201 กิจกรรม
ศ. อิทธิพล อิทธิพล พิมพสุภา ทวีชัย มนัส อังกูร สงเสริม
612 612 345 441 126 343 คูณธรรม
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ชั้น ม. 5/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 5/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ท32101 อ32101 ว32262 ว32262 พ32218 ศ32223 ศ32221
จ. อิศรา มนัส อิทธิพล อิทธิพล พัทยา ศุภชัย อมรเทพ
432 126 612 612 พล002 218 222
ศ32249 ส32101 ศ32121 พ32101 ค32101 พ32218 ชุมนุม
อ. กีรติญา ทวีชัย สมาภรณ สุภัชฌา พจนี พัทยา สงเสริม
211 441 222 325 334 พล002 วิชาการ
ซอมเสริมพ32103ค32101 ส32201 ศ32223 พ32218 กิจกรรม
พัทยา พจนี ธนาภรณ ศุภชัย พัทยา นศท.
พ.
พล002 334 445 218 พล002 อนุรักษ
ท32101 ส32101 แนะแนว ว32262 ง32101 ง32101 อ32101
พฤ อิศรา ทวีชัย อิทธิพล อิทธิพล นภัทร นภัทร มนัส
432 441 612 612 เกษตร เกษตร 126
ค32101 พ32218 ง32243 ง32243 ศ32221 อ32201 กิจกรรม
ศ. พจนี พัทยา พรพรรณพรพรรณ อมรเทพ พิมพสุภา สงเสริม
334 พล002 321 321 222 345 คูณธรรม
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ชั้น ม. 6/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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อ33203 ว33230 ส33203 อ33101 ท33201 พ33101 แนะแนว
จ. มนัส วณิชชา ศิวารมณ สิตานันท สายสุนี พัทยา สัญญา
126 622 436 127 442 พล002 433
ง33245 ง33245 อ33101 ศ33243 อ33203 ท33101 ชุมนุม
อ. จิระ จิระ สิตานันท กีรติญา มนัส สัญญา สงเสริม
326 326 127 211 126 433 วิชาการ
ส33101 ศ33131 ง33261 ง33261 ท33201 พ33103 กิจกรรม
พ. ฐิตาภา กีรติญา สุขจิต สุขจิต สายสุนี ชัยณรงค นศท.
446 211 คหกรรม1คหกรรม1 442 พล001 อนุรักษ
ศ33243 อ33203 ท33101 ว33204 ส33201 ท33201ซอมเสริม
พฤ กีรติญา มนัส สัญญา อาทิตย ธนาภรณ สายสุนี
211 126 433 611 445 442
อ33203 ว33250 ท33201 ส33101 อ33205 ส33203 กิจกรรม
ศ. มนัส สุพจน สายสุนี ฐิตาภา สิตานันท ศิวารมณ สงเสริม
126 621 442 446 127 436 คูณธรรม
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ว33230 ท33101 ง33261 ง33261 พ33103 พ33234 ส33201
จ. วณิชชา สัญญา สุขจิต สุขจิต ชัยณรงค สมชาย ธนาภรณ
622 433 คหกรรม1คหกรรม1 พล001 พล003 445
ท33202 ส33203 ศ33227 ศ33219 ศ33131 อ33101 ชุมนุม
อ. สายสุนี ศิวารมณ ศุภชัย สมาภรณ กีรติญา สิตานันท สงเสริม
442 436 218 222 211 127 วิชาการ
ท33202 ส33203 ง33245 ง33245 พ33101 พ33234 กิจกรรม
พ. สายสุนี ศิวารมณ จิระ จิระ พัทยา สมชาย นศท.
442 436 326 326 พล002 พล003 อนุรักษ
แนะแนว อ33205 ว33204 พ33234 ศ33219 ส33101ซอมเสริม
พฤ สิตานันท สิตานันท อาทิตย สมชาย สมาภรณ ฐิตาภา
127 127 611 พล003 222 446
ว33250 ท33101 ส33101 อ33101 ศ33227 พ33234 กิจกรรม
ศ. สุพจน สัญญา ฐิตาภา สิตานันท ศุภชัย สมชาย สงเสริม
621 433 446 127 218 พล003 คูณธรรม

ชั้น ม. 6/1ภ หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ชั้น ม. 6/1พ หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

7

ค33201 อ33101 ส33101 ศ33131 ท33101 ส33201 แนะแนว
จ. ลลิตา สิตานันท ฐิตาภา กีรติญา สัญญา ธนาภรณ สุพจน
331 127 446 211 433 445 621
ว33224 ว33224 ค33201 ส33101 ง33261 ง33261 ชุมนุม
อ. วณิชชา วณิชชา ลลิตา ฐิตาภา สุขจิต สุขจิต สงเสริม
622 622 331 446 คหกรรม1คหกรรม1 วิชาการ
อ33205 ค33201 ว33244 ว33244 พ33103 ว33204 กิจกรรม
พ. สิตานันท ลลิตา สุพจน สุพจน ชัยณรงค อาทิตย นศท.
127 331 621 621 พล001 611 อนุรักษ
ว33224 ค33201 ส33203 ว33244 ง33245 ง33245 อ33101
พฤ วณิชชา ลลิตา ศิวารมณ สุพจน จิระ จิระ สิตานันท
622 331 436 621 326 326 127
ว33204 ว33204 ค33201 พ33101 ส33203 ท33101 กิจกรรม
ศ. อาทิตย อาทิตย ลลิตา พัทยา ศิวารมณ สัญญา สงเสริม
611 611 331 พล002 436 433 คูณธรรม
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4

ว33204 ว33204 ท33101 ค33201 ง33245 ง33245 แนะแนว
จ. อาทิตย อาทิตย สัญญา ลลิตา จิระ จิระ ฐิตาภา
611 611 433 331 326 326 446
ว33244 ว33244 ว33224 ค33201 ว33204 ส33101 ชุมนุม
อ. สุพจน สุพจน วณิชชา ลลิตา อาทิตย ฐิตาภา สงเสริม
621 621 622 331 611 446 วิชาการ
ส33203 ว33224 ว33224 ค33201 ส33201 อ33101 กิจกรรม
พ. ศิวารมณ วณิชชา วณิชชา ลลิตา ธนาภรณ สิตานันท นศท.
436 622 622 331 445 127 อนุรักษ
ท33101 ว33244 พ33101 ส33203 พ33103 อ33101 ค33201
พฤ สัญญา สุพจน พัทยา ศิวารมณ ชัยณรงค สิตานันท ลลิตา
433 621 พล002 436 พล001 127 331
ค33201 ส33101 ง33261 ง33261 ศ33131 อ33205 กิจกรรม
ศ. ลลิตา ฐิตาภา สุขจิต สุขจิต กีรติญา สิตานันท สงเสริม
331 446 คหกรรม1คหกรรม1 211 127 คูณธรรม

ชั้น ม. 6/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56

2

3

ชั้น ม. 6/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/56
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ว33244 ว33244 พ33101 ส33203 อ33101 ค33201 แนะแนว
จ. สุพจน สุพจน พัทยา ศิวารมณ สิตานันท ลลิตา วณิชชา
621 621 พล002 436 127 331 622
ว33204 ว33204 พ33103 ส33203 อ33205 ค33201 ชุมนุม
อ. อาทิตย อาทิตย ชัยณรงค ศิวารมณ สิตานันท ลลิตา สงเสริม
611 611 พล001 436 127 331 วิชาการ
ค33201 อ33101 ส33101 ว33204 ศ33131 ท33101 กิจกรรม
พ. ลลิตา สิตานันท ฐิตาภา อาทิตย กีรติญา สัญญา นศท.
331 127 446 611 211 433 อนุรักษ
ค33201 ว33224 ว33244 ส33101 ง33261 ง33261 ท33101
พฤ ลลิตา วณิชชา สุพจน ฐิตาภา สุขจิต สุขจิต สัญญา
331 622 621 446 คหกรรม1คหกรรม1 433
ง33245 ง33245 ว33224 ว33224 ส33201 ค33201 กิจกรรม
ศ. จิระ จิระ วณิชชา วณิชชา ธนาภรณ ลลิตา สงเสริม
326 326 622 622 445 331 คูณธรรม

1

2

พ32103 ท32201 อ32202 ส32101 ศ32121 อ32101 ศ32249
จ. พัทยา สายสุนี เศรษฐวิทย ทวีชัย สมาภรณ มนัส กีรติญา
พล002 442 125 441 222 126 211
ฝ32201 ค32101 ง32201 ง32201 ว32262 ว32262 ชุมนุม
อ. พิมพสุภาปภาวรินท โสภิดา โสภิดา อิทธิพล อิทธิพล สงเสริม
345 341 คหกรรม2คหกรรม2 612 612 วิชาการ
ง32243 ง32243 ท32201 ค32101 ท32101 ว32262 กิจกรรม
พ. พรพรรณพรพรรณ สายสุนี ปภาวรินท อิศรา อิทธิพล นศท.
321 321 442 341 432 612 อนุรักษ
ค32101 แนะแนว ส32101 อ32201 ท32101 อ32101 อ32202
พฤ ปภาวรินท โสภิดา ทวีชัย พิมพสุภา อิศรา มนัส เศรษฐวิทย
341 คหกรรม2 441 345 432 126 125
ส32201 ฝ32201 พ32101 ท32201 ง32101 ง32101 กิจกรรม
ศ. ธนาภรณ พิมพสุภา สุภัชฌา สายสุนี นภัทร นภัทร สงเสริม
445 345 325 442 เกษตร เกษตร คูณธรรม
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