ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (เทอม 2)
ครูประจาชั้น 1. นางสาวจิราภรณ์ สุนทรา 2. นางสาวสุทธิชา ปาเหนือ 3. นางสาวพิมพ์ลดา ณ ลาพูน
คาบ 8.15 1
2
3
4
5
6
7
8
8.30น. 08.30-09.20 09.20-10.10

บท
จันทร์
Monday อาขยาน
บท
อังคาร
Tuesday อาขยาน
ติว
พุธ
Wednesday ศัพท์
พฤหัสบดี ติว
Thursday ศัพท์
ติว
ศุกร์
Friday ศัพท์

คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
ภาษาไทย
ครูพิมพ์ลดา
คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์

20

10.30-11.20 11.20-12.10

ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา

ออกแบบ
ม.สิทธิพร

ชีววิทยา
อ.ต้อม

ติว

ติว

ติว

คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
เคมี
ครูเก่ง
ฟิสิกส์
ครูแม็ค

คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
เคมี
เคมี
ครูเก่ง
ครูเก่ง
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ครูแม็ค
ครูแม็ค

13.00-13.50 13.50-14.40

12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

วัน

จริยะ
แนะแนว
นาฏศิลป์
ครูกุสุมาลย์
ชีววิทยา
อ.ต้อม
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์เสริม
ครูศรีไพร

10

ชีวะเสริม
ครูศศิธร
สุขศึกษา
ม.ชวลิต
ชีววิทยา
อ.ต้อม
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
คริสตศาสน์
ครูจันทิพย์

14.50-15.40 15.40-16.40
สังคมศึกษา
ครูไกรศร
สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
ชุมนุม

คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
เคมีเสริม
ครูวรรณพร
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ครูจิราภรณ์ ครูไกรศร
ภาษาไทย
ยกระดับ
ครูพิมพ์ลดา

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ( เทอม 2)
ครูประจาชั้น 1. นางสาวศศิธร บัวลา 2. นางศรีไพร บุญญประภา 3. นางสาวอมรรัตน์ มนัสเสวี
คาบ 8.15 1
2
3
4
5
6
7
8
8.30น. 08.30-09.20 09.20-10.10

บท
จันทร์
Monday อาขยาน
บท
อังคาร
Tuesday อาขยาน
ติว
พุธ
Wednesday ศัพท์
พฤหัสบดี ติว
Thursday ศัพท์
ติว
ศุกร์
Friday ศัพท์

ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
ครูสุทธิชา ครูศรีไพร
สังคมศึกษา
ติว
ครูกฤตวรรณ
ชีววิทยา
นาฏศิลป์
ครูศธิ ร
ครูกุสุมาลย์
เคมี
ชีววิทยา
ครูวรรณพร ครูศศิธร
จริยธรรม ภาษาไทย
ครูพิมพ์ลดา

20

10.30-11.20 11.20-12.10
ฟิสิกส์
ครูศรีไพร

ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา

ติว

ติว

คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
ชีววิทยา
ครูศศิธร
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา

ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์

13.00-13.50 13.50-14.40

12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

วัน

ออกแบบ
สุขศึกษา
ม.สิทธิพร
ม.ชวลิต
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ครูจิราภรณ์ ครูสุทธิชา
คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย
ครูพิมพ์ลดา
สนทนา
สนทนา
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา คริสตศาสน์
ครูกฤตวรรณ ครูจันทิพย์

9

10

9

14.50-15.40 15.40-16.40
คณิตศาสตร์
ครูจิราภรณ์
เคมี
ครูวรรณพร
ชุมนุม
แนะแนว
ม.อาทิตย์
เคมี
ครูวรรณพร

สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
เคมี
ครูวรรณพร
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
ฟิสิกส์
ยกระดับ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ( เทอม 2 )
ครูประจาชั้น 1. นางอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์ 2. นางกฤตวรรณ วงศ์จันทรรัตน์ 3. นางสาวนลินี ศรีจันทร์ดร
คาบ 8.15 1
2
3
4
5
6
7
8
8.30น. 08.30-09.20 09.20-10.10

บท
จันทร์
Monday อาขยาน
บท
อังคาร
Tuesday อาขยาน
ติว
พุธ
Wednesday ศัพท์
พฤหัสบดี ติว
Thursday ศัพท์
ติว
ศุกร์
Friday ศัพท์

คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
เคมี
ครูนลินี
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
จริยธรรม

20

ภาษาไทย
ครูพิมพ์ลดา
ติว

10.30-11.20 11.20-12.10

13.00-13.50 13.50-14.40

ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์
ครูสุทธิชา ครูกุสุมาลย์

เคมี
ครูนลินี
ฟิสิกส์
ครูศรีไพร
สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์

ติว

เคมี
ครูนลินี
สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา

ติว

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ครูสุทธิชา ครูอนิ ทรานีย์
ภาษาไทย
ออกแบบ
ครูพิมพ์ลดา ม.สิทธิพร
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ครูศศิธร
ครูศศิธร

12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

วัน

10

ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
ฟิสิกส์
ครูศรีไพร
สุขศึกษา
ม.ชวลิต
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
คริสตศาสน์
ครูจันทิพย์

14.50-15.40 15.40-16.40
สังคมศึกษา แนะแนว
ครูกฤตวรรณ ม.อาทิตย์
ชีววิทยา คณิตศาสตร์
ครูศศิธร ครูอนิ ทรานีย์
ชุมนุม
ฟิสิกส์
ครูศรีไพร
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
เคมี
ยกระดับ
นลินี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ( เทอม 2)
ครูประจาชั้น 1. นางไกรศร หวังรักกลาง 2. นางสาวศรุตา เอื้องไพโรจน์ 3. นายสิทธิพร นันทขว้าง
คาบ 8.15 1
2
3
4
5
6
7
8
8.30น. 08.30-09.20 09.20-10.10

บท
จันทร์
Monday อาขยาน
บท
อังคาร
Tuesday อาขยาน
ติว
พุธ
Wednesday ศัพท์
พฤหัสบดี ติว
Thursday ศัพท์
ติว
ศุกร์
Friday ศัพท์

สังคมศึกษา
ครูไกรศร
เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
จริยธรรม

10.30-11.20 11.20-12.10

13.00-13.50 13.50-14.40

คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์

สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ

ภาษาจีน
ครูศรุตา

ติว

ติว

ติว

ภาษาจีน
ครูศรุตา
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา

สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
สุขศึกษา
ม.ชวลิต
เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์

20

ภาษาจีน
ภาษาจีน
ครูศรุตา
ครูศรุตา
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์
ครูศรุตา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ครูชญาณิศา ครูศรุตา

12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

วัน

ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
คริสตศาสน์
ครูจันทิพย์

9

10

9

14.50-15.40 15.40-16.40
นาฏศิลป์
ภาษาไทย
ครูกุสุมาลย์ ครูพิมพ์ลดา
ออกแบบ
ภาษาไทย
ม.สิทธิพร ครูพิมพ์ลดา
ชุมนุม
แนะแนว
ม.อาทิตย์
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ครูกฤตวรรณ ครูสุทธิชา
สังคมศึกษา ยกระดับ
ครูไกรศร

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ( เทอม 2 )
ครูประจาชั้น 1. นางชญาณิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล 2. นางนางสาวกุสุมาลย์ สุทธิ 3. นายชวลิต แก้ววงศ์
คาบ 8.15 1
2
3
4
5
6
7
8
8.30น. 08.30-09.20 09.20-10.10

บท
จันทร์
Monday อาขยาน
บท
อังคาร
Tuesday อาขยาน
ติว
พุธ
Wednesday ศัพท์
พฤหัสบดี ติว
Thursday ศัพท์
ติว
ศุกร์
Friday ศัพท์

ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
ภาษาไทย
ครูพิมพ์ลดา
ออกแบบ
ม.สิทธิพร
จริยธรรม

20

10.30-11.20 11.20-12.10

สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ

สุขศึกษา
ม.ชวลิต

คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์

ติว

ติว

ติว

ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
สังคมศึกษา
ครูไกรศร

คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์

คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์

13.00-13.50 13.50-14.40

12.10-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

วัน

เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา
เคมีพื้นฐาน
ครูธีราภรณ์
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ครูชญาณิศา

สังคมศึกษา
ครูไกรศร
สังคมศึกษา
ครูกฤตวรรณ
ภาษาอังกฤษ
ครูสุทธิชา
สนทนา
ภาษาอังกฤษ
คริสตศาสน์
ครูจันทิพย์

10

9

14.50-15.40 15.40-16.40
แนะแนว ภาษาอังกฤษ
ม.อาทิตย์ ครูสุทธิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิมพ์ลดา ครูสุทธิชา
ชุมนุม
คณิตศาสตร์
ครูอินทรานีย์
นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ
ครูกุสุมาลย์ ครูชญาณิศา
สังคมศึกษา ยกระดับ
ครูกฤตวรรณ

