รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง P4S1
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวณิชิรา ชาติกุล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9771 เด็กชายกันตพัชร นิ้มบูรณนัย
2
9772 เด็กชายศีลวัต ศรีสกุลวนิชย์
3
9774 เด็กชายณัฐฐ์ กิตติวัฒนาวงศ์
4
9775 เด็กชายพัชรพล พัฒนาอิทธิกุล
5
9776 เด็กชายสหรัธ ตัณติอานนท์
6
9777 เด็กชายธีรธรรม ธีราวัชรเศรษฐ์
7
9778 เด็กชายกฤติน คุณอนันต์
8
9779 เด็กชายคณาธิป นิมิตธเนศ
9
9781 เด็กชายชานนท์ วิริยะพงษ์
10
9782 เด็กชายพัฒนกุล ควรพิพัฒน์กุล
11
9783 เด็กชายปราบ เสวิกุล
12
9784 เด็กชายณฎฬ วิมุขมนต์
13
9785 เด็กชายภาวิตร เกียรติโสภณ
14
9786 เด็กชายกันตพงศ์ รุจนเสรี
15
9787 เด็กชายธีรดนย์ กาจัดภัย
16
9788 เด็กชายรพีพงศ์ ธนพนต์โกวิท
17
9789 เด็กชายพลพงษ์ นิสสัยเจริญ
18
9790 เด็กชายณฐพงศ์ น้อยเล็น
19
9791 เด็กชายปุณยพัฒน์ ภู่คา
20
9792 เด็กชายชวัลวิทย์ ชัยประสิทธิ์
21
9793 เด็กชายนวิน พยุงโภชน์มงคล
22
9794 เด็กชายชนธัญ ดีรัตนพร
23
9864 เด็กชายภาสวิชญ์ ทองชะนะ
24
9866 เด็กชายทัชชกร สุกุลธนาศร

คณะ
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน
student1234
mail
ห้องเดิม
student9771@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9772@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9774@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9775@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9776@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9777@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9778@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9779@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9781@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9782@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9783@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9784@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9785@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9786@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9787@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9788@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9789@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9790@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9791@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9792@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9793@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9794@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9864@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9866@vajiravudhcollege.com ป.4/5

หมายเหตุ
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

IEP
IEP
IEP

IEP

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง P4S2
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวตติยา หมูยา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9795 เด็กชายภัทรกร ทองเจือ
2
9796 เด็กชายวิชญะ ก้อนคาใหญ่
3
9797 เด็กชายวณัฐพงศ์ รัตนศศิวิมล
4
9798 เด็กชายปัญจโชค สมรรคจันทร
5
9799 เด็กชายนพรุจ เคร่งศีลธรรม
6
9801 เด็กชายณพัฒน์ คุณะปุระ
7
9802 เด็กชายธนวัฒน์ นาพา
8
9803 เด็กชายศักดิธัช จันทร์ศรี
9
9804 เด็กชายบุรธัช ฮวดอุปัต
10
9805 เด็กชายณกรณ์ ปิยะรัตน์
11
9806 เด็กชายจักรินทร์วัชร์ โลเกศกระวี
12
9807 เด็กชายธิติพัชญ์ ธนวัฒน์สุวรรณ
13
9808 เด็กชายอัคคกิตติ์ ชื่นจิตรพิทักษ์
14
9810 เด็กชายวรรณพงศ์ จรัสจารุมนต์
15
9811 เด็กชายอภิวิชญ์ อนรรฆธนะกุล
16
9812 เด็กชายดนย์ โกวงศ์
17
9814 เด็กชายณัทฐ์กมล อภิชนาพงศ์
18
9815 เด็กชายธฤต โจว
19
9816 เด็กชายศิวสรรค์ สินสกุลเลิศ
20
9818 เด็กชายธนภัทร นาคสวัสดิ์
21
9867 เด็กชายจุฑาวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์
22
9868 เด็กชายกันต์พิชชญะญ์ ลิ้มสุขะกร

คณะ
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน
student1234
mail
ห้องเดืม
student9795@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9796@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9797@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9798@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9799@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9801@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9802@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9803@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9804@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9805@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9806@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9807@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9808@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9810@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9811@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9812@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9814@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9815@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9816@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9818@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9867@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9868@vajiravudhcollege.com ป.4/5

หมายเหตุ

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง P4S3
ชื่อครูประจาชั้น
นายนัฐสิทธิ์ บุญจันทร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9819 เด็กชายนิชคุณ พรหมศร
2
9820 เด็กชายปภังกร คูณสุขโข
3
9822 เด็กชายพีรดนย์ จงวัฒนาไพศาล
4
9823 เด็กชายชนุตร์ ธนพรวัฒนา
5
9824 เด็กชายกรณ์ พันธ์เอี่ยม
6
9825 เด็กชายวรภัณ ศิริพานิช
7
9826 เด็กชายธีรพัฒน์ พ่วงขา
8
9827 เด็กชายอธิปพงศ์ รอดแช่ม
9
9828 เด็กชายสุจิรัฏฐ์ ดีอ่อน
10
9829 เด็กชายกฤตานน เถาว์ศิริ
11
9830 เด็กชายฐิติวัฒน์ นาคท้วม
12
9831 เด็กชายรัตนตรัย ปิยะพงศ์พิสุทธิ์
13
9832 เด็กชายธนภัทร์ หรรษภิญโญ
14
9833 เด็กชายรชต แสนเลิศ
15
9834 เด็กชายสรรพสกล ตีระรัตน์
16
9835 เด็กชายปฐวีย์ วิเชียรเกื้อ
17
9836 เด็กชายวัชรเดช รามสมภพ
18
9837 เด็กชายณัฐพัชร์ แซ่บุ้น
19
9838 เด็กชายพลช สว่างดี
20
9839 เด็กชายปฏิพน พูลสวัสดิ์
21
9840 เด็กชายทัพพ์วริศ วงศ์พานิช
22
9870 เด็กชายวรเดช โชควิวัฒนวนิช
23
9871 เด็กชายกรวิชญ์ วิวัฒนชัยวงศ์

คณะ
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน
student1234
mail
ห้องเดิม
student9819@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9820@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9822@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9823@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9824@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9825@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9826@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9827@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9828@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9829@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9830@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9831@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9832@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9833@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9834@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9835@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9836@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9837@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9838@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9839@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9840@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9870@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9871@vajiravudhcollege.com ป.4/5

หมายเหตุ

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง P4S4
นางพิมพ์นภา สถิรพินิจกุล นายพงษ์พิพัฒณ์ สอสกุล
ชื่อครูประจาชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
คณะ
ID
1
นันทอุทยาน
9841 เด็กชายณะภัส ธรรมกูล
2
สราญรมย์
9842 เด็กชายปภังกร โกสุมสุรังค์
3
สราญรมย์
9843 เด็กชายพรีร์รพัชร มาใจทัศน์
4
สราญรมย์
9844 เด็กชายพงศ์พัลลภ พฤทธยานันต์
5
สราญรมย์
9845 เด็กชายไทยพาณิชย์ วันสิริภักดิ์
6
สนามจันทร์
9846 เด็กชายปราชญ์ ปรัชญาวาทิน
7
นันทอุทยาน
9847 เด็กชายภูมิพัฒน์ วิไลชื่นผล
8
นันทอุทยาน
9848 เด็กชายจิรศักดิ์ คาศรี
9
สราญรมย์
9849 เด็กชายอาชัญ แสงวรรณ
10
สราญรมย์
9850 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ราชคช
11
นันทอุทยาน
9851 เด็กชายภาสพฤกษ์ ชื้อนิธิไพศาล
12
สนามจันทร์
9852 เด็กชายเฟื่องวุธ อนิรุทธเทวา
13
สราญรมย์
9853 เด็กชายธชย ศฤงคารบริบูรณ์
14
สนามจันทร์
9854 เด็กชายณัชฐปกรณ์ กาญจนสถิตย์
15
นันทอุทยาน
9855 เด็กชายธรา โพธารามิก
16
สราญรมย์
9856 เด็กชายภัทรนันต์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์
17
สราญรมย์
9857 เด็กชายปรีดิท เขมะโยธิน
18
นันทอุทยาน
9858 เด็กชายกิตติธัช สุขุมกาญจนะ
19
นันทอุทยาน
9859 เด็กชายปภังกร ลอยเจริญ
20
นันทอุทยาน
9861 เด็กชายพิพัสร์ภณ ศิริบัญชาวรรณ
21
นันทอุทยาน
9862 เด็กชายภัคพล ชาวระหาญ
22
สนามจันทร์
9872 เด็กชายธีทัต จงจิตกลาง
23
สนามจันทร์
9874 เด็กชายภาคเพชร เสมียนเพชร

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน
student1234
mail
ห้องเดิม
student9841@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9842@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9843@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9844@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9845@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9846@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9847@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9848@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9849@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9850@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9851@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9852@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9853@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9854@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9855@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9856@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9857@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9858@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9859@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9861@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9862@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9872@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9874@vajiravudhcollege.com ป.4/5

หมายเหตุ

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง P4H1
นางสาววรารัตน์ มาลามาศ นางสาวชนิกา
ชื่อครูประจาชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9780 เด็กชายอิทธิภัทร์ คารศรี
2
9800 เด็กชายปองเดช เคี่ยมสมุทร
3
9809 เด็กชายรุจิภาส โพธิ์มี
4
9813 เด็กชายปิยะกาล สุวรรณมณี
5
9817 เด็กชายชิติพัฒน์ โคตร์สันเทียะ
6
9821 เด็กชายกิตติ์ธเนศ จิตไพศาลวัฒนา
7
9860 เด็กชายกิตติชนม์ วินิชบุตร
8
9863 เด็กชายเจตต สังขะเวส
9
9865 เด็กชายกมนทัต วินิชบุตร
10
9873 เด็กชายปุณณพัฒน์ ศรีวรเวียง
11
9875 เด็กชายธนินทร์ สว่างแสง
12
9876 เด็กชายชยพล ชยาภรณ์อภิรัตน์
13
9877 เด็กชายอัศนินท์ สายประทุมทิพย์
14
9878 เด็กชายปภาวิน จารุกิตติกุล
15
9879 เด็กชายกษิดิ์เดช มันทรานนท์
16
9880 เด็กชายสิรสิทธิ์ ระวัง
17
9881 เด็กชายโชติวัฒน์ โพธิ์ชัยหล้า
18
9882 เด็กชายยิ่งใหญ่ ชัยทอง
19
9883 เด็กชายภูริวัจน์ ไชยศรัญวิชญ์
20
9884 เด็กชายสุปวินท์ กสิวัฒน์

สิทธิชมภู
คณะ
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน
student1234
mail
ห้องเดิม
student9780@vajiravudhcollege.com ป.4/1
student9800@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9809@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9813@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9817@vajiravudhcollege.com ป.4/2
student9821@vajiravudhcollege.com ป.4/3
student9860@vajiravudhcollege.com ป.4/4
student9863@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9865@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9873@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9875@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9876@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9877@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9878@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9879@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9880@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9881@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9882@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9883@vajiravudhcollege.com ป.4/5
student9884@vajiravudhcollege.com ป.4/5

หมายเหตุ

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง P5S1
ชือ่ ครูประจาชัน้
นางสาวบุษกร ปานมณี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9663 เด็กชายพร้อมพิภัช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
2
9665 เด็กชายปองคุณ วรรณพงศ์
3
9669 เด็กชายคุณัชญ์ โพธิครูประเสริฐ
4
9671 เด็กชายธีรพล น้อยเจริญ
5
9672 เด็กชายอฌิฬะ ธนชัยประเสริฐ
6
9676 เด็กชายกิรกร ตรีธนวัต
7
9679 เด็กชายธีร์ธวัช จารุนนั ทวงศ์
8
9683 เด็กชายภาคิณ ทวีศกั ดิ์
9
9684 เด็กชายไทธรรม ด่านภัทรวรวัฒน์
10
9686 เด็กชายอธิษฐ์ เอือ้ ใจ
11
9696 เด็กชายธนปพน สวัสดิวัตน์
12
9700 เด็กชายวีรวิชญ์ ดิษฐ์แก้ว
13
9701 เด็กชายกร สร้อยสุวรรณ
14
9707 เด็กชายณภัทร ภัทรกานดา
15
9715 เด็กชายภูมกิ ติ ติ์ สุขมาลี
16
9717 เด็กชายณฐกร ชยะสุนทร
17
9720 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ หาญโชติพันธุ์
18
9724 เด็กชายฐานวัฒน์ ณัฐธนเสฏฐ์
19
9732 เด็กชายณัฐปคัลภ์ พานิชประเสริฐ
20
9668 เด็กชายบูรณ์ภทั ร์ ศรีมนั่
21
9677 เด็กชายกันต์ณธีร์ โลหชิตรานนท์
22
9681 เด็กชายตนัย โลหารชุน
23
9688 เด็กชายวิทย์ สถิตย์เกียรติสกุล
24
9705 เด็กชายสวัสดิมายุ ศุขสวัสดิ์

คณะ
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์

mail
student9663@vajiravudhcollege.com
student9665@vajiravudhcollege.com
student9669@vajiravudhcollege.com
student9671@vajiravudhcollege.com
student9672@vajiravudhcollege.com
student9676@vajiravudhcollege.com
student9679@vajiravudhcollege.com
student9683@vajiravudhcollege.com
student9684@vajiravudhcollege.com
student9686@vajiravudhcollege.com
student9696@vajiravudhcollege.com
student9700@vajiravudhcollege.com
student9701@vajiravudhcollege.com
student9707@vajiravudhcollege.com
student9715@vajiravudhcollege.com
student9717@vajiravudhcollege.com
student9720@vajiravudhcollege.com
student9724@vajiravudhcollege.com
student9732@vajiravudhcollege.com
student9668@vajiravudhcollege.com
student9677@vajiravudhcollege.com
student9681@vajiravudhcollege.com
student9688@vajiravudhcollege.com
student9705@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/1
ป.5/4
ป.5/4
ป.5/4
ป.5/4
ป.5/4

หมายเหตุ
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

IEP

IEP

IEP
IEP
IEP
IEP

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง P5S2
ชือ่ ครูประจาชัน้
นางอาไพพรรณ คงสินธุ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9670 เด็กชายสุพศิน ชัน้ ศิริ
2
9673 เด็กชายนโม โสวิทยสกุล
3
9674 เด็กชายธีร์ ธีรานุรักษ์
4
9682 เด็กชายปวรุตม์ แป้นทอง
5
9687 เด็กชายกษิดคิ์ ณิน มุกดา
6
9690 เด็กชายสิรวิชญ์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์
7
9691 เด็กชายวุฒิเวช พึงพิพัฒน์
8
9693 เด็กชายนนทพัทธ์ แนะแก้ว
9
9695 เด็กชายฉันทวัฒน์ อัศววิบลู ย์พันธุ์
10
9702 เด็กชายวรธันย์ ชาญนิติ
11
9703 เด็กชายนภพล เภาโบรมย์
12
9709 เด็กชายเฬฟ ฐมณพงศ์ ไวทน์
13
9712 เด็กชายเตชินท์พัฒน์ พรคณาปราชญ์
14
9713 เด็กชายภูกวิน รัศมีพงศ์
15
9721 เด็กชายณพัฒ ฉัตรตระกูล
16
9727 เด็กชายคงสิน ไกรวิทย์วัฒนา
17
9728 เด็กชายภาสธรรม ชือ้ นิธิไพศาล
18
9734 เด็กชายภณ ธรรมเจริญ
19
9740 เด็กชายปรม์ ปาละสุวรรณ
20
9741 เด็กชายภรัณยู สุภาจันทร์
21
9742 เด็กชายอัครวิทย์ ไทยพัฒนกิจ
22
9747 เด็กชายปราชญ์ ปลีหจินดา
23
9708 เด็กชายณัฐดนัย อยูส่ วัสดิ์
24
9710 เด็กชายปฐวี โรจนกิจ

คณะ
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
นันทอุทยาน

mail
student9670@vajiravudhcollege.com
student9673@vajiravudhcollege.com
student9674@vajiravudhcollege.com
student9682@vajiravudhcollege.com
student9687@vajiravudhcollege.com
student9690@vajiravudhcollege.com
student9691@vajiravudhcollege.com
student9693@vajiravudhcollege.com
student9695@vajiravudhcollege.com
student9702@vajiravudhcollege.com
student9703@vajiravudhcollege.com
student9709@vajiravudhcollege.com
student9712@vajiravudhcollege.com
student9713@vajiravudhcollege.com
student9721@vajiravudhcollege.com
student9727@vajiravudhcollege.com
student9728@vajiravudhcollege.com
student9734@vajiravudhcollege.com
student9740@vajiravudhcollege.com
student9741@vajiravudhcollege.com
student9742@vajiravudhcollege.com
student9747@vajiravudhcollege.com
student9708@vajiravudhcollege.com
student9710@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/2
ป.5/4
ป.5/4

หมายเหตุ
IEP

IEP
IEP
IEP

IEP

IEP

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง P5S3
ชือ่ ครูประจาชัน้
นางนพพร โงนรี ว่าที่ร้อยตรีปณิธาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9678 เด็กชายนิตพิ ัฒน์ แซ่บนุ้
2
9685 เด็กชายภูดศิ มีใย
3
9694 เด็กชายปุณยวัทน์ ธีรอรรถ
4
9698 เด็กชายณัฐนันท์ วิโรจนกุล
5
9699 เด็กชายอัครวินท์ บุญรักษาสัตย์
6
9704 เด็กชายเรียม จิระกรานนท์
7
9719 เด็กชายภัทรพงษ์ ทองแท้
8
9722 เด็กชายอิสสระ กลิน่ หอม
9
9723 เด็กชายกรวิชญ์ เค็งชัยภูมิ
10
9725 เด็กชายปัญญ์ สงวนสิน
11
9731 เด็กชายธนวรรธ เรืองโรจน์
12
9733 เด็กชายเนธิกพงศ์ เพชรกลาง
13
9735 เด็กชายณัฐภาคย์ เวชพิทักษ์
14
9739 เด็กชายธราธิป เทียนประสิทธิ์
15
9746 เด็กชายหฤษฎ์ ลิขิตเจริญพาณิชย์
16
9748 เด็กชายพชรพล พร้อมมูล
17
9749 เด็กชายชัยภัทร มนูสุข
18
9753 เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยพิทักษ์
9762 เด็กชายนพวิทย์ มากคงแก้ว
19
9763 เด็กชายยงสุข เลิศประกายรัตน์
20
9764 เด็กชายอชิน คุณล้าน
21
9765 เด็กชายก้องภพ พีรนันทปัญญา
22
9766 เด็กชายเอกณัฏฐ์ อร่ามเรืองสกุล
23

แสวงศิลปชัย
คณะ
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
ห้องเดิม หมายเหตุ
student9678@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9685@vajiravudhcollege.com ป.5/3
IEP
student9694@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9698@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9699@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9704@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9719@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9722@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9723@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9725@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9731@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9733@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9735@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9739@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9746@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9748@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9749@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9753@vajiravudhcollege.com ป.5/3
IEP
student9762@vajiravudhcollege.com ป.5/3 นร.ใหม่ / IEP
student9763@vajiravudhcollege.com ป.5/3
นร.ใหม่
student9764@vajiravudhcollege.com ป.5/3
นร.ใหม่
student9765@vajiravudhcollege.com ป.5/3
นร.ใหม่
student9766@vajiravudhcollege.com ป.5/3
นร.ใหม่

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง P5H1
ชือ่ ครูประจาชัน้
นายอดิสรณ์ กสาบสัน นางสาวเบญจวรรณ ภูตนิ นั ท์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
1
9664 เด็กชายเศรษฐ์ ผาสุข
นันทอุทยาน
2
9666 เด็กชายเมธิส ศิริบญ
ุ
นันทอุทยาน
3
9667 เด็กชายธนาธิป สุฤทธิพงศ์
สราญรมย์
4
9675 เด็กชายดรณ์นภนต์ ซัน
นันทอุทยาน
5
9689 เด็กชายกรศศิร์ ปรียาเมธานนท์
สราญรมย์
6
9692 เด็กชายชุตภิ ทั ร์ วาจากิจ
นันทอุทยาน
7
9697 เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์ทอง
สนามจันทร์
8
9706 เด็กชายธนทร พัฒนเจริญ
สนามจันทร์
9
9711 เด็กชายณพล โรจนสิริสวัสดิ์
สนามจันทร์
10
9714 เด็กชายวิทย์วศิน รตนนุรักษ์สุข
นันทอุทยาน
11
9716 เด็กชายธนกฤต พัฒนเจริญ
สนามจันทร์
12
9718 เด็กชายณิธาน ไวศยะโสภณ
นันทอุทยาน
13
9726 เด็กชายอุทัค กวินเดชาธร
สราญรมย์
14
9729 เด็กชายพากเพียร มหาวรมากร
สราญรมย์
15
9730 เด็กชายศรัณย์พงษ์ ปทุมพรรุจี
สราญรมย์
16
9736 เด็กชายรตน บุญพรม
นันทอุทยาน
17
9737 เด็กชายศุภณัฐ สมบัตเิ จริญนนท์
นันทอุทยาน
18
9738 เด็กชายธนัทธรณ์ เฉลิมมนต์สกุล
นันทอุทยาน
19
9743 เด็กชายพิสิษฐ์ จันทโรจวงศ์
นันทอุทยาน
20
9744 เด็กชายสรัณย์ภคั ร์ สุขสาลี
สราญรมย์
21
9745 เด็กชายภีร์รพล ธีระถนอมศักดิ์
สราญรมย์
22
9750 เด็กชายภูวศิ วัชร์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สนามจันทร์
23
9751 เด็กชายพงษ์ชกรณ์ วุฒิธรรมาภรณ์ สราญรมย์
9767 เด็กชายธีธัช ลิม้ ณรงค์
24
นันทอุทยาน
9768 เด็กชายศุวิจักขณ์ โชคอภิรัตน์
25
นันทอุทยาน
9769 เด็กชายพิทวัส เจริญกิตติธรรม
26
สราญรมย์
9770 เด็กชายดานุภมู ิ กรีธาธร
27
สนามจันทร์
9773 เด็กชายไทย แพทริก ฮิลล์
28
สราญรมย์

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
ห้องเดิม หมายเหตุ
student9664@vajiravudhcollege.com ป.5/1
IEP
student9666@vajiravudhcollege.com ป.5/1
student9667@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9675@vajiravudhcollege.com ป.5/1
student9689@vajiravudhcollege.com ป.5/2
student9692@vajiravudhcollege.com ป.5/3
IEP
student9697@vajiravudhcollege.com ป.5/2
student9706@vajiravudhcollege.com ป.5/2
student9711@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9714@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9716@vajiravudhcollege.com ป.5/1
student9718@vajiravudhcollege.com ป.5/3
student9726@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9729@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9730@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9736@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9737@vajiravudhcollege.com ป.5/4
IEP
student9738@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9743@vajiravudhcollege.com ป.5/4
IEP
student9744@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9745@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9750@vajiravudhcollege.com ป.5/4
student9751@vajiravudhcollege.com ป.5/1
student9767@vajiravudhcollege.com ป.5/4 นร.ใหม่ / IEP
student9768@vajiravudhcollege.com ป.5/4
นร.ใหม่
student9769@vajiravudhcollege.com ป.5/4
นร.ใหม่
student9770@vajiravudhcollege.com ป.5/4
นร.ใหม่
student9773@vajiravudhcollege.com ป.5/4 นร.ใหม่ / IEP

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง P6S1
ชือ่ ครูประจาชัน้
นางสาวสุมณฑา หงษ์ทอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9544 เด็กชายภาวัต อุน่ ดี
2
9545 เด็กชายชยพัทธ์ เสมอใจ
3
9546 เด็กชายอมรินทร์ เกิดแก่น
4
9547 เด็กชายศุภกฤต นิม้ บูรณนัย
5
9549 เด็กชายจิรัฏฐ์ เหล่าทวีทรัพย์
6
9551 เด็กชายเอรอน กัว๋ เจิน้ ลี
7
9552 เด็กชายอัฐไชยรัชย์ อานักมณี
8
9553 เด็กชายธันยวัจน์ ชัยวิรัตน์
9
9555 เด็กชายนพรุจ เฉยเจริญ
10
9558 เด็กชายเมธา สุกลุ ธนาศร
11
9559 เด็กชายคุณากร เพียรเวช
12
9560 เด็กชายปริญญานันท์ ณ สงขลา
13
9561 เด็กชายพัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
14
9562 เด็กชายณัชธพงศ์ แซ่ลงิ้
15
9563 เด็กชายสิรภพ คงคาวิทูร
16
9565 เด็กชายพชร พลอยวณิชชา
17
9572 เด็กชายภีมวัชช์ พูนศิริภคั
18
9573 เด็กชายวิกร ปานะนนท์
19
9574 เด็กชายอิงบุญ เจือจิตราพรรณ
20
9575 เด็กชายทักษิณ เกิดผล
21
9584 เด็กชายพูนโชค สมรรคจันทร
22
9590 เด็กชายกฤษกุล ศิริชัยมนัส
23
9601 เด็กชายกรวิชญ์ เลิศสุบนิ
24
9606 เด็กชายวราวิช คาวิเศษชัย

คณะ
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์

mail
student9544@vajiravudhcollege.com
student9545@vajiravudhcollege.com
student9546@vajiravudhcollege.com
student9547@vajiravudhcollege.com
student9549@vajiravudhcollege.com
student9551@vajiravudhcollege.com
student9552@vajiravudhcollege.com
student9553@vajiravudhcollege.com
student9555@vajiravudhcollege.com
student9558@vajiravudhcollege.com
student9559@vajiravudhcollege.com
student9560@vajiravudhcollege.com
student9561@vajiravudhcollege.com
student9562@vajiravudhcollege.com
student9563@vajiravudhcollege.com
student9565@vajiravudhcollege.com
student9572@vajiravudhcollege.com
student9573@vajiravudhcollege.com
student9574@vajiravudhcollege.com
student9575@vajiravudhcollege.com
student9584@vajiravudhcollege.com
student9590@vajiravudhcollege.com
student9601@vajiravudhcollege.com
student9606@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/5
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/5
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/1

หมายเหตุ
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง P6S2
ชือ่ ครูประจาชัน้
นางสาววิทาธรณ์ อ่อนมาก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9557 เด็กชายณธรัณกรณ์ วราธนานันทน์
2
9564 เด็กชายเสฎฐวุฒิ อภิรัตน์
3
9566 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ วาราชนนท์
4
9567 เด็กชายปัณณ์ ปาละสุวรรณ
5
9571 เด็กชายเก่งกล้า โชสนับ
6
9577 เด็กชายทวีพัชร นวรัตนวรกุล
7
9579 เด็กชายกาญจน์กวินธ์ กาญจนรัตน์
8
9580 เด็กชายเศรษฐวัชร เชียงกา
9
9581 เด็กชายนพรุจ กรรณ์เกษมสุข
10
9586 เด็กชายกิตติพัฒน์ พิพัฒน์ชลธี
11
9589 เด็กชายณวธรรศ ไชยยนต์
12
9591 เด็กชายชัชพิมขุ จรรยาพรต
13
9594 เด็กชายพชร บุณยรัตพันธุ์
14
9596 เด็กชายกรวุฒิ ชัยพิพัฒน์กลุ
15
9605 เด็กชายชวัลวรรธ ชาญนาสิน
16
9610 เด็กชายณรัณธกรณ์ วราธนานันทน์
17
9621 เด็กชายชุตมิ นั ต์ กิจกรรณิการ์
18
9626 เด็กชายกรณ์พงษ์ พงษ์พานิช
19
9628 เด็กชายณัฏฐ์กรณ์ สุรสิงห์ไกรสร
20
9651 เด็กชายรพีพงศ์ จรัสจารุมนต์
21
9653 เด็กชายฤชุวิญญ์ โพชนะ
22
9656 เด็กชายภูวิศ ปราณประดิษฐ์
23
9657 เด็กชายเจนวิทย์ ผลประเสริฐ
24
9658 เด็กชายนนทพัทธ์ วนการพาณิช

คณะ
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน

mail
student9557@vajiravudhcollege.com
student9564@vajiravudhcollege.com
student9566@vajiravudhcollege.com
student9567@vajiravudhcollege.com
student9571@vajiravudhcollege.com
student9577@vajiravudhcollege.com
student9579@vajiravudhcollege.com
student9580@vajiravudhcollege.com
student9581@vajiravudhcollege.com
student9586@vajiravudhcollege.com
student9589@vajiravudhcollege.com
student9591@vajiravudhcollege.com
student9594@vajiravudhcollege.com
student9596@vajiravudhcollege.com
student9605@vajiravudhcollege.com
student9610@vajiravudhcollege.com
student9621@vajiravudhcollege.com
student9626@vajiravudhcollege.com
student9628@vajiravudhcollege.com
student9651@vajiravudhcollege.com
student9653@vajiravudhcollege.com
student9656@vajiravudhcollege.com
student9657@vajiravudhcollege.com
student9658@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2
ป.6/2

หมายเหตุ
IEP
IEP

IEP
IEP
IEP
IEP

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง P6S3
ชือ่ ครูประจาชัน้
นายเจตชรินทร์ คาอ่อน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9550 เด็กชายกล้าวศิน วรสมบัติ
2
9578 เด็กชายพีร พิศมัย
3
9583 เด็กชายพลกฤต ลัดพลี
4
9588 เด็กชายกวินภพ เย็นชืน้
5
9600 เด็กชายภูมพิ ัฒน์ เรืองเนาวโรจน์
6
9602 เด็กชายญาณวุฒิ พรหมอินทร์
7
9607 เด็กชายกิตติศกั ดิ์ บุณยรัตพันธุ์
8
9611 เด็กชายชญภพ นิโลบล
9
9618 เด็กชายนภนต์ อานาจตระกูล
10
9624 เด็กชายรณกฤต ขอเพิ่มทรัพย์
11
9629 เด็กชายทวีรัฐ แก้วแววน้อย
12
9642 เด็กชายมติ อัศวภาณุกร
13
9644 เด็กชายวชิรวุธ วงษ์รุ่ง
14
9645 เด็กชายชัยธัช รวยสวัสดิ์
15
9647 เด็กชายวริทธิ์ธร กานต์สมเกียรติ
16
9648 เด็กชายภูริณัฐ พุกพิบลู ย์
17
9650 เด็กชายธภัทร ทองประดิษฐ์
18
9654 เด็กชายปภังกร วงศ์วนิชกังวาฬ
19
9660 เด็กชายกฤฑภาศ แสงมณี
20
9662 เด็กชายอชิระ แสงวรรณ
9756 เด็กชายณกฤต จรัสเสาวภาคย์
21
9757 เด็กชายน้าบริสุทธิ์ เทียนบูชา
22

คณะ
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
student9550@vajiravudhcollege.com
student9578@vajiravudhcollege.com
student9583@vajiravudhcollege.com
student9588@vajiravudhcollege.com
student9600@vajiravudhcollege.com
student9602@vajiravudhcollege.com
student9607@vajiravudhcollege.com
student9611@vajiravudhcollege.com
student9618@vajiravudhcollege.com
student9624@vajiravudhcollege.com
student9629@vajiravudhcollege.com
student9642@vajiravudhcollege.com
student9644@vajiravudhcollege.com
student9645@vajiravudhcollege.com
student9647@vajiravudhcollege.com
student9648@vajiravudhcollege.com
student9650@vajiravudhcollege.com
student9654@vajiravudhcollege.com
student9660@vajiravudhcollege.com
student9662@vajiravudhcollege.com
student9756@vajiravudhcollege.com
student9757@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3
ป.6/3

หมายเหตุ
IEP

IEP

นร.ใหม่
นร.ใหม่

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง P6S4
ชือ่ ครูประจาชัน้
นายนิวัฒน์ กุลเสน นางสาวปัทมา จูเจีย่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
9568 เด็กชายวีรวิชญ์ ตัง้ อารีย์รัฐ
2
9569 เด็กชายภัคภัทร ใจเสมอ
3
9570 เด็กชายปฏิพัทธิ์ มากหมู่
4
9582 เด็กชายเตชิษฎ์ วณิชชานนท์
5
9585 เด็กชายรัชชานนท์ เจริญกิตติธรรม
6
9592 เด็กชายภูธนิตย์ ภัคศรัณยพงศ์
7
9595 เด็กชายกฤตธกร โชควารีพร
8
9597 เด็กชายชนณ ชัยประสิทธิ์
9
9598 เด็กชายภัทระ ชูวิเชียร
10
9599 เด็กชายวิชญ์พล ผดุงเกียรติกลุ
11
9603 เด็กชายกิตติช์ นม์ บุณยรัตพันธุ์
12
9608 เด็กชายพัทธดนย์ คงตาล
13
9612 เด็กชายพาทิศ แก้วโพนยอ
14
9614 เด็กชายณัฐชนนท์ มีแก้ว
15
9617 เด็กชายกฤทติน ทรัพย์เดช
16
9619 เด็กชายไทจิ ยะมะซากิ
17
9620 เด็กชายปวริศ ขุนเที่ยง
18
9631 เด็กชายพชร ลักษณสมพงศ์
19
9649 เด็กชายภากร พาฬอนุรักษ์
20
9652 เด็กชายภัฏ สุวรรณประกร
9758 เด็กชายปัณญาพัฒน์ กมลชืน่ พิรุณส่ง
21
9759 เด็กชายพัชรพิพัฒ ตระกูลลีวัฒนา
22

คณะ
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สราญรมย์

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
student9568@vajiravudhcollege.com
student9569@vajiravudhcollege.com
student9570@vajiravudhcollege.com
student9582@vajiravudhcollege.com
student9585@vajiravudhcollege.com
student9592@vajiravudhcollege.com
student9595@vajiravudhcollege.com
student9597@vajiravudhcollege.com
student9598@vajiravudhcollege.com
student9599@vajiravudhcollege.com
student9603@vajiravudhcollege.com
student9608@vajiravudhcollege.com
student9612@vajiravudhcollege.com
student9614@vajiravudhcollege.com
student9617@vajiravudhcollege.com
student9619@vajiravudhcollege.com
student9620@vajiravudhcollege.com
student9631@vajiravudhcollege.com
student9649@vajiravudhcollege.com
student9652@vajiravudhcollege.com
student9758@vajiravudhcollege.com
student9759@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4
ป.6/4

หมายเหตุ

นร.ใหม่
นร.ใหม่

รายชือ่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง P6H1
ชือ่ ครูประจาชัน้
นายอนามัย วงษ์เวียงจันทร์ นางสาวมารศรี นิม่ ดิษฐ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
1
9554 เด็กชายคคนะ สุธีบรรเจิด
สนามจันทร์
2
9556 เด็กชายปุณมนัส ชุตมิ ติ
สนามจันทร์
3
9576 เด็กชายธิษณ์ อรุณเมธา
นันทอุทยาน
4
9587 เด็กชายสายชล พีรวรสกุล
สนามจันทร์
5
9604 เด็กชายภคิน ทวิชสังข์
สราญรมย์
6
9609 เด็กชายเตชินท์ การินทร์
สราญรมย์
7
9613 เด็กชายณธกร พนาพิศาล
สราญรมย์
8
9615 เด็กชายปพน อภิชนพงศ์พันธุ์
นันทอุทยาน
9
9616 เด็กชายจิรภัทร รักวงษ์
สราญรมย์
10
9622 เด็กชายณปภัช หอวรรณภากรณ์
สราญรมย์
11
9623 เด็กชายชยพล มุตตามระ
นันทอุทยาน
12
9625 เด็กชายอัครินทร์ จริยเฉลิมฤทธิ์
นันทอุทยาน
13
9627 เด็กชายอนันต์ดา เตชะวณิช
นันทอุทยาน
14
9630 เด็กชายธนาพัฒน์ ภรณ์พิริยะนิยม
นันทอุทยาน
15
9632 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีสาลีกลุ รัตน์
นันทอุทยาน
16
9641 เด็กชายณัฐธพัฒน์ ล่องดุริยางค์
นันทอุทยาน
17
9643 เด็กชายชัชชัย สุภานันท์
สนามจันทร์
18
9646 เด็กชายปรินทร นาคอนันต์
สนามจันทร์
19
9655 เด็กชายวันชนะ เรืองราช
สนามจันทร์
20
9659 เด็กชายบุญยะเจษฎากร นินนาท
สนามจันทร์
21
9661 เด็กชายปภพ อภิชนพงศ์พันธุ์
นันทอุทยาน
9760 เด็กชายภน ยุวธนากร
22
สราญรมย์
9761 เด็กชายสมิทธิ์ ตันมหาสมุทร
23
สนามจันทร์

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
student9554@vajiravudhcollege.com
student9556@vajiravudhcollege.com
student9576@vajiravudhcollege.com
student9587@vajiravudhcollege.com
student9604@vajiravudhcollege.com
student9609@vajiravudhcollege.com
student9613@vajiravudhcollege.com
student9615@vajiravudhcollege.com
student9616@vajiravudhcollege.com
student9622@vajiravudhcollege.com
student9623@vajiravudhcollege.com
student9625@vajiravudhcollege.com
student9627@vajiravudhcollege.com
student9630@vajiravudhcollege.com
student9632@vajiravudhcollege.com
student9641@vajiravudhcollege.com
student9643@vajiravudhcollege.com
student9646@vajiravudhcollege.com
student9655@vajiravudhcollege.com
student9659@vajiravudhcollege.com
student9661@vajiravudhcollege.com
student9760@vajiravudhcollege.com
student9761@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ป.6/1
ป.6/1
ป.6/4
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/4
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/2
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/5
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/5

หมายเหตุ
IEP
IEP

IEP
IEP
IEP

IEP

นร.ใหม่
นร.ใหม่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S1
ชื่อครูประจาชั้น นางมนต์ทิพย์ จารุพันธุ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9379 เด็กชายภักดี พจน์พานิช
2
9382 เด็กชายกุณช์ ศรีวรกุล
3
9386 เด็กชายชาติสิริ ภรณ์พิริยะนิยม
4
9393 เด็กชายณธนัทกร จรจารัส
5
9396 เด็กชายอรรถกร เผือกสุวรรณ
6
9399 เด็กชายจีรัฐติกลุ ธนพนต์โกวิท
7
9405 เด็กชายคณิติน เกษมเปรมฤดี
8
9406 เด็กชายปุณณเมธ วงเวียน
9
9414 เด็กชายพิชญธันย์ สนชัย
10
9417 เด็กชายปพนธีร์ กาญจน์จรัญวงศ์
11
9419 เด็กชายธามนิธิณัฏฐ์ โพธิ์ใบ
12
9423 เด็กชายศักรนันทน์ รัตนสินชัยบุญ
13
9427 เด็กชายปวรวิช พรหมประกอบ
14
9431 เด็กชายอธิพงศ์ รัตนกาฬ
15
9432 เด็กชายอธิพันธุ์ รัตนกาฬ
16
9434 เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนพรสมปอง
17
9436 เด็กชายธรรศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
18
9439 เด็กชายศิวรักษ์ บุญสาลี
19
9451 เด็กชายฉัตรพีร์รัต ทรงสุนทร
20
9466 เด็กชายภูวณัฎฐ์ จีรวัฒนานนท์
21
9471 เด็กชายนราวิชญ์ สื่อไพบูลย์
22
9473 เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ
23
9483 เด็กชายเจนพล ภัทรนิตย์
24
9529 เด็กชายรณยศ พึ่งสาย
25
9531 เด็กชายสรอรรจน์ ตีระมาศวณิช

คณะ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ดุสิต
จิตรลดา
จงรักภักดี
ดุสิต
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา
จิตรลดา
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จิตรลดา

mail
student9379@vajiravudhcollege.com
student9382@vajiravudhcollege.com
student9386@vajiravudhcollege.com
student9393@vajiravudhcollege.com
student9396@vajiravudhcollege.com
student9399@vajiravudhcollege.com
student9405@vajiravudhcollege.com
student9406@vajiravudhcollege.com
student9414@vajiravudhcollege.com
student9417@vajiravudhcollege.com
student9419@vajiravudhcollege.com
student9423@vajiravudhcollege.com
student9427@vajiravudhcollege.com
student9431@vajiravudhcollege.com
student9432@vajiravudhcollege.com
student9434@vajiravudhcollege.com
student9436@vajiravudhcollege.com
student9439@vajiravudhcollege.com
student9451@vajiravudhcollege.com
student9466@vajiravudhcollege.com
student9471@vajiravudhcollege.com
student9473@vajiravudhcollege.com
student9483@vajiravudhcollege.com
student9529@vajiravudhcollege.com
student9531@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/5
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/1
ม.1/5
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1

หมายเหตุ
IEP

IEP

IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S2
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวกมลทิพย์ เมฆวงศาโรจน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9380 เด็กชายภัทรดิษฐ์ พงศทัต
2
9394 เด็กชายสฐิภสั ศรีเฉลิม
3
9395 เด็กชายอชิตะ สุวรรณศรี
4
9402 เด็กชายปณชัย ลาภทรงสุข
5
9413 เด็กชายจาตุรนต์ น้อยใจรักษ์
6
9422 เด็กชายเตชิต ตระกูลธงชัย
7
9425 เด็กชายกัญจน์ พันธ์เอี่ยม
8
9426 เด็กชายนันทพงศ์ น้อยเล็น
9
9435 เด็กชายสรวิชญ์ เพชรสวัสดิ์
10
9446 เด็กชายอาชวิน แสงวรรณ
11
9449 เด็กชายพรมงคล กิตติชยั สมบัติ
12
9452 เด็กชายชคชน วรสุนทรารมณ์
13
9458 เด็กชายชวภณ สิงห์ทอง
14
9461 เด็กชายภูมิ์ ประพฤติธรรม
15
9465 เด็กชายพลฏฐ์ จักษุรักษ์
16
9469 เด็กชายภูมิฐาวัฒน์ จุลพิพัฒน์วงศ์
17
9476 เด็กชายนัธทวัฒน์ เดชะไกศยะ
18
9524 เด็กชายณัฐเศรษฐ มีเพียร
19
9526 เด็กชายปวีณ ด่านอุดม
20
9528 เด็กชายวัชรินทร์ สัจจมุกดา
21
9532 เด็กชายณรัญช์ ฐาปนธรรมชัย
22
9535 เด็กชายธนภูมิ อวยศิลป์
23
9537 เด็กชายภูวนาถ กรีวิทย์
24
9541 เด็กชายณพัฒน์ โกมลสิงห์
25
9542 เด็กชายสนุก สังวริบุตร

คณะ
ผู้บังคับการ
พญาไท
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
ดุสิต
จงรักภักดี
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
จงรักภักดี
พญาไท
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ดุสิต
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท

mail
student9380@vajiravudhcollege.com
student9394@vajiravudhcollege.com
student9395@vajiravudhcollege.com
student9402@vajiravudhcollege.com
student9413@vajiravudhcollege.com
student9422@vajiravudhcollege.com
student9425@vajiravudhcollege.com
student9426@vajiravudhcollege.com
student9435@vajiravudhcollege.com
student9446@vajiravudhcollege.com
student9449@vajiravudhcollege.com
student9452@vajiravudhcollege.com
student9458@vajiravudhcollege.com
student9461@vajiravudhcollege.com
student9465@vajiravudhcollege.com
student9469@vajiravudhcollege.com
student9476@vajiravudhcollege.com
student9524@vajiravudhcollege.com
student9526@vajiravudhcollege.com
student9528@vajiravudhcollege.com
student9532@vajiravudhcollege.com
student9535@vajiravudhcollege.com
student9537@vajiravudhcollege.com
student9541@vajiravudhcollege.com
student9542@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5

หมายเหตุ
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S3
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวนันทิยา ใจเก่งดี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9378 เด็กชายชยุต ปรีวัน
2
9384 เด็กชายสุวิจกั ขณ์ เบญจธรรมรักษ์
3
9387 เด็กชายนิธิธรณ์ ภรณ์พิริยะนิยม
4
9389 เด็กชายสุขนิจ สุขฤทธิ์
5
9392 เด็กชายปวริศ นาคท้วม
6
9403 เด็กชายจิรภัทร ลิขติ เจริญพาณิชย์
7
9404 เด็กชายธนณัฏฐ์ โรจน์ทองปอนด์
8
9409 เด็กชายพีรวัศ สมัครการ
9
9415 เด็กชายอริยะ กลิ่นหอม
10
9416 เด็กชายบุลเสฏฐ์ วชิรภิญโญพงศ์
11
9424 เด็กชายกฤตธีรเดช ธิกะ
12
9433 เด็กชายรณกฤต ข้ามสมุทร
13
9444 เด็กชายธนกฤต วัลลภาทิตย์
14
9448 เด็กชายวรภัทร ทรงเกียรติศักดิ์
15
9455 เด็กชายภัทรพล อุดสอน
16
9457 เด็กชายธีรภัทร์ ศรีแก้ว
17
9459 เด็กชายณะเดช วิมุขมนต์
18
9481 เด็กชายตฤณ ชูกจิ โกศล
19
9534 เด็กชายพชร ณรงสระน้อย
20
9538 เด็กชายสันต์ทศน์ วงษ์สมิง
21
9543 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ลอยชื่น
22
9637 เด็กชายปัณณธร วิวัฒน์มานิตสกุล
23
9639 เด็กชายพงษภัทร พูนพานิช
9754 เด็กชายจิรภัทร กองคา
24
9755 เด็กชายสุเมธี พาณิชนุ ทร
25

คณะ
พญาไท
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ดุสิต
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ผู้บังคับการ
ดุสิต
จงรักภักดี
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
พญาไท
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
พญาไท
ดุสิต
จงรักภักดี
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
student9378@vajiravudhcollege.com
student9384@vajiravudhcollege.com
student9387@vajiravudhcollege.com
student9389@vajiravudhcollege.com
student9392@vajiravudhcollege.com
student9403@vajiravudhcollege.com
student9404@vajiravudhcollege.com
student9409@vajiravudhcollege.com
student9415@vajiravudhcollege.com
student9416@vajiravudhcollege.com
student9424@vajiravudhcollege.com
student9433@vajiravudhcollege.com
student9444@vajiravudhcollege.com
student9448@vajiravudhcollege.com
student9455@vajiravudhcollege.com
student9457@vajiravudhcollege.com
student9459@vajiravudhcollege.com
student9481@vajiravudhcollege.com
student9534@vajiravudhcollege.com
student9538@vajiravudhcollege.com
student9543@vajiravudhcollege.com
student9637@vajiravudhcollege.com
student9639@vajiravudhcollege.com
student9754@vajiravudhcollege.com
student9755@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/3
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/3

หมายเหตุ

IEP

IEP
IEP
IEP

นร.ใหม่
นร.ใหม่

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S4
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวประยงค์ ประจงไสย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
ID
1
9388 เด็กชายสุจริต พรหมเกียรติคุณ
2
9391 เด็กชายกวิน กวยานนท์
3
9398 เด็กชายภูมิภากร ไชยสงคราม
4
9401 เด็กชายกาณฑ์ เจียรอดิศักดิ์
5
9407 เด็กชายพุทธเกียรติ บัวผาง
6
9408 เด็กชายฆงภภพ ชาญนาสิน
7
9418 เด็กชายศุภวิชญ์ คชานาวิน
8
9428 เด็กชายรัฐวัชร์ สินพัฒน์ฐากุล
9
9429 เด็กชายพชร ประยงค์
10
9441 เด็กชายปองคุณ ไพบูลย์สิริรัตน์
11
9445 เด็กชายอรชุน โล่ห์อรชุน
12
9450 เด็กชายธันยพงศ์ สุรพัฒน์
13
9453 เด็กชายอนุรักษ์ เทียนชัย
14
9456 เด็กชายวรวุฒิ กิจการเดชวุฒิ
15
9463 เด็กชายณฐกร กิตติวัฒนาวงศ์
16
9472 เด็กชายรติวรรธน์ ผลพาณิชย์
17
9475 เด็กชายพชร พหลสุขสมบูรณ์
18
9477 เด็กชายวรพล ทองดี
19
9478 เด็กชายธนภัทร สหัสรจินดา
20
9480 เด็กชายภูมิพัฒน์ จอมพล
21
9482 เด็กชายเสฐียรพงศ์ สุพล
22
9484 เด็กชายศุภวิชญ์ มนูสุข
23
9485 เด็กชายฐิติกร เสสาร
24
9533 เด็กชายวีรภัทร วิโรจนกุล
25
9536 เด็กชายรุจภิ าส ตั้งประพันธ์วงศ์
26
9638 เด็กชายภูมิ สุภคั กาญจนา

คณะ
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
จงรักภักดี
ดุสิต
ดุสิต
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา
พญาไท
พญาไท
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ผู้บังคับการ
พญาไท
ดุสิต
พญาไท
จงรักภักดี
พญาไท
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล

mail
student9388@vajiravudhcollege.com
student9391@vajiravudhcollege.com
student9398@vajiravudhcollege.com
student9401@vajiravudhcollege.com
student9407@vajiravudhcollege.com
student9408@vajiravudhcollege.com
student9418@vajiravudhcollege.com
student9428@vajiravudhcollege.com
student9429@vajiravudhcollege.com
student9441@vajiravudhcollege.com
student9445@vajiravudhcollege.com
student9450@vajiravudhcollege.com
student9453@vajiravudhcollege.com
student9456@vajiravudhcollege.com
student9463@vajiravudhcollege.com
student9472@vajiravudhcollege.com
student9475@vajiravudhcollege.com
student9477@vajiravudhcollege.com
student9478@vajiravudhcollege.com
student9480@vajiravudhcollege.com
student9482@vajiravudhcollege.com
student9484@vajiravudhcollege.com
student9485@vajiravudhcollege.com
student9533@vajiravudhcollege.com
student9536@vajiravudhcollege.com
student9638@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/6
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/6

หมายเหตุ

IEP

IEP

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1L1
ชื่อครูประจาชั้น นางฐิติมน เลิศโชคชัย นายมาโนช เรืองศักดิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
คณะ
ID
1
9381 เด็กชายโอมภัทร์ วาจากิจ
ดุสิต
2
9383 เด็กชายธวิณ ปาลาพงศ์
จิตรลดา
3
9400 เด็กชายณพชร แก้วพริ้ง
จงรักภักดี
4
9410 เด็กชายวริษฐ์ สุภเวชย์
จงรักภักดี
5
9438 เด็กชายจอม เจริญพร
จิตรลดา
6
9447 เด็กชายพชร วีระพจนานันท์
ดุสิต
7
9467 เด็กชายพัทธนันท์ วุฒิพรพงษ์
จงรักภักดี
8
9468 เด็กชายปวรณัฐ ด้วงอินทร์
ศักดิ์ศรีมงคล
9
9474 เด็กชายพัชรเมศร์ ล้อมวงศ์สว่าง
ศักดิ์ศรีมงคล
10
9521 เด็กชายสกานต์ อรุณเมธา
จงรักภักดี
11
9522 เด็กชายชวินธร เกียรติกอ้ ง
ผู้บังคับการ
12
9539 เด็กชายธนัช ศรีเกตุ
ศักดิ์ศรีมงคล
13
9636 เด็กชายนรภัทร ใจเสมอ
ดุสิต
14
9640 เด็กชายปีใหม่ นาพา
ศักดิ์ศรีมงคล

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน
student1234
mail
student9381@vajiravudhcollege.com
student9383@vajiravudhcollege.com
student9400@vajiravudhcollege.com
student9410@vajiravudhcollege.com
student9438@vajiravudhcollege.com
student9447@vajiravudhcollege.com
student9467@vajiravudhcollege.com
student9468@vajiravudhcollege.com
student9474@vajiravudhcollege.com
student9521@vajiravudhcollege.com
student9522@vajiravudhcollege.com
student9539@vajiravudhcollege.com
student9636@vajiravudhcollege.com
student9640@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/4
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/4

หมายเหตุ

IEP
IEP

IEP
ตปท

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1L2
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวกุสุมา พลอยสมบูรณ์
นางสาวพรธิวา พรมน้าฉ่า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ID
1
9411 เด็กชายบุญปาณัสม์ สิริภาคย์โสภณ
ศักดิ์ศรีมงคล student9411@vajiravudhcollege.com
student9412@vajiravudhcollege.com
2
9412 เด็กชายธัชษกร ธนสารโกศล
จงรักภักดี
student9420@vajiravudhcollege.com
3
9420 เด็กชายธีรพัชร์ พงษ์จริ พัทธ์
ดุสิต
student9437@vajiravudhcollege.com
4
9437 เด็กชายชัยกฤต สอนเนย
จงรักภักดี
student9440@vajiravudhcollege.com
5
ดุสิต
9440 เด็กชายกฤติน ธนขจรจิรา
student9442@vajiravudhcollege.com
6
9442 เด็กชายคุณณ์ เลาวพงศ์
จงรักภักดี
student9443@vajiravudhcollege.com
7
9443 เด็กชายพิชาญเมธ ปานเพชร
จงรักภักดี
student9460@vajiravudhcollege.com
8
9460 เด็กชายกิติภมู ิ ธรรมรัตนกุล
จงรักภักดี
student9462@vajiravudhcollege.com
9
9462 เด็กชายอชิตะ ธนสารสิน
จงรักภักดี
student9464@vajiravudhcollege.com
10
9464 เด็กชายวัชโรทัย แก้วแป้นผา
จิตรลดา
student9525@vajiravudhcollege.com
11
9525 เด็กชายเมธังกร เมทนีกรชัย
ดุสิต
student9540@vajiravudhcollege.com
12
9540 เด็กชายพิสิษฐ์ ประเสริฐวิทย์
จงรักภักดี

ห้องเดิม
ม.1/3
ม.1/6
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/3
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/6
ม.1/5

หมายเหตุ

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2S1
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาววรางคณา สวัสดินันทน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9233 เด็กชายสรณ พูนวัตถุ
2
9237 เด็กชายพชร วณิชโยปกรณ์
3
9238 เด็กชายปัญจกร ภู่กิ่ง
4
9239 เด็กชายภูริต สมัครการ
5
9265 เด็กชายนันทพัทธ์ แซ่เตีย
6
9270 เด็กชายธนอนันต์ หิรัญบูรณะ
7
9273 เด็กชายจิรกร นาไพศาล
8
9278 เด็กชายภีระพัฒน์ คายอด
9
9287 เด็กชายภมรมาศ นาครทรรพ
10
9296 เด็กชายวิชญ์สุพัทธ์ จัมมวานิชกุล
11
9298 เด็กชายหอมศีล จิวชัยศักดิ์
12
9303 เด็กชายวุฒิภัทร พึงพิพัฒน์
13
9311 เด็กชายธีรเศรษฐ ลิ้มปิสุรีย์
14
9312 เด็กชายพิภู ภาครัศมี
15
9315 เด็กชายอิศวงศ์ จิรพงศ์นันท์
16
9316 เด็กชายเพไนย พงษารักษ์
17
9322 เด็กชายปรเมธาณ์ แสงศักดิ์สิทธารถ
18
9503 เด็กชายวีริทธิ์ พยัฆวิเชียร
19
9505 เด็กชายธนชาติ หวัง
20
9506 เด็กชายธนภัทร มารัตน์
21
9507 เด็กชายธนภูมิ ณัทฐานนท์
22
9508 เด็กชายปุญญพัฒน์ ชั้นศิริ
23
9515 เด็กชายอัครินทร์ วิจิตธนไพศาล
24
9752 เด็กชายสุวิจักขณ์ น้อยพิทักษ์

คณะ
พญาไท
ดุสิต
จงรักภักดี
พญาไท
จิตรลดา
พญาไท
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
จงรักภักดี
พญาไท
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล

mail
ห้องเดิม
student9233@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9237@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9238@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9239@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9265@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9270@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9273@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9278@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9287@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9296@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9298@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9303@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9311@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9312@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9315@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9316@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9322@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9503@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9505@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9506@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9507@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9508@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9515@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9752@vajiravudhcollege.com ม.2/1

หมายเหตุ

IEP

IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP
IEP

15 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2S2
ชื่อครูประจาชั้น
นายธีรวัฒน์ อินทรีย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9230 เด็กชายเธียรโชติ โชติกศุภเศรณี
2
9231 เด็กชายกานต์ โกศลกิตย์
3
9235 เด็กชายเชมินทร์ สีตองอ่อน
4
9248 เด็กชายนพธนันท์ บุตรหวาน
5
9255 เด็กชายอิงขสุข ทรัพย์สมานวงศ์
6
9261 เด็กชายต้นน้า อรพิมพันธ์
7
9263 เด็กชายพสธร เกิดโชค
8
9268 เด็กชายเอื้ออังกูร อิ่มศูนย์
9
9272 เด็กชายจิรกร เหมินทคุณ
10
9275 เด็กชายณัฐวุฒิ โล่ขุนพรหม
11
9282 เด็กชายณวัฒน์ ศรีสกุลวนิชย์
12
9286 เด็กชายภัทรภณ หรุ่นบรรจบ
13
9301 เด็กชายฐิติภัทร หนูรอต
14
9304 เด็กชายนวิน อาจวาริน
15
9305 เด็กชายชนวิตต์ รวยสวัสดิ์
16
9318 เด็กชายชนธัญ เผือกบางนา
17
9320 เด็กชายวรรนเศรษฐ์ โพธิ์ชัย
18
9323 เด็กชายกันตินันท์ ภัคพรหมินทร์
19
9360 เด็กชายวรปรัชญ์ เถื่อนยืนยงค์
20
9363 เด็กชายตะวัน พงสุพันธ์
21
9368 เด็กชายรู้คุณ ทองแท่งไทย
22
9377 เด็กชายธนเทพ สุวรรณโณ
23
9518 เด็กชายกันต์สรรค์ ชุตินธราทิพย์
24
9635 เด็กชายจิรฐา ศานุพงศ์

นายล้อมเดช เรืองนนท์
คณะ
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ดุสิต
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ดุสิต
จงรักภักดี
จงรักภักดี
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
พญาไท
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
พญาไท

mail
ห้องเดิม
student9230@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9231@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9235@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9248@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9255@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9261@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9263@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9268@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9272@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9275@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9282@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9286@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9301@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9304@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9305@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9318@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9320@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9323@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9360@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9363@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9368@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9377@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9518@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9635@vajiravudhcollege.com ม.2/2

หมายเหตุ
IEP
IEP

IEP

IEP

15 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2S3
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวสายทิพย์ สังข์ทอง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9241 เด็กชายปุญญินท์ เลิศยิ่งยศ
2
9245 เด็กชายคณิศร ทองประดา
3
9254 เด็กชายทัพพ์ฟ้า วงษ์วิโรจน์
4
9260 เด็กชายณัฐภณ ทวิชสังข์
5
9291 เด็กชายกรัณย์ชัย เดชภิบาล
6
9293 เด็กชายวิทย์ชยังกูร ลาภจตุรพิธ
7
9295 เด็กชายปภังกร จารุสัมพันธ์กนก
8
9297 เด็กชายเนธิศวร์ สายะบุตร
9
9306 เด็กชายจักร สงวนสิน
10
9307 เด็กชายธีธัชชัย กิจประชุม
11
9321 เด็กชายธนกร กอวัฒนา
12
9324 เด็กชายเอกวสุ สุริกัน
13
9326 เด็กชายอณรรฆ คาภีระ
14
9359 เด็กชายปกป้อง ลิ้มสุวรรณ
15
9362 เด็กชายภูกิจ รื่นพานิช
16
9365 เด็กชายจิรัฎฐ์ บุณยวิชญ์กานนท์
17
9369 เด็กชายชิณณฑรร์ เกียรติถนอมกุล
18
9370 เด็กชายพศุตม์คเณศ ยอดวศิน
19
9371 เด็กชายปฏิภาณ เทียนสุวรรณ
20
9509 เด็กชายพิชิตศึก พึ่งพักตร์
21
9510 เด็กชายณวิกรม จัยสิน
22
9513 เด็กชายรัชพล ทองดี
23
9514 เด็กชายณัฐวรรธน์ ฤทธิเดช
24
9517 เด็กชายจักรกฤต เรืองญาณ

นางสาวปิยะวดี ปิติคาม
คณะ
จิตรลดา
พญาไท
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
พญาไท
พญาไท
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
พญาไท
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
จิตรลดา
พญาไท
พญาไท
ดุสิต
ดุสิต

mail
ห้องเดิม
student9241@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9245@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9254@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9260@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9291@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9293@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9295@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9297@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9306@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9307@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9321@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9324@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9326@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9359@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9362@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9365@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9369@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9370@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9371@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9509@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9510@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9513@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9514@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9517@vajiravudhcollege.com ม.2/3

หมายเหตุ

IEP

IEP

IEP
IEP
IEP

15 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2L1
ชื่อครูประจาชั้น
นายสมคิด ดุจแสงธรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9234 เด็กชายปวัน พูนวัตถุ
2
9236 เด็กชายพรเจริญ เกิดประดับ
3
9243 เด็กชายการณ์ฉัตร ชินพีระเสถียร
4
9246 เด็กชายปวริศร ลิ้มเจริญ
5
9247 เด็กชายชยนันต์ ชยสิกานนท์
6
9250 เด็กชายธีรวินท์ จันทร์แสงศรี
7
9251 เด็กชายชยานนท์ วีรยางกูร
8
9253 เด็กชายพีรฑรรศ ขุนเจริญ
9
9256 เด็กชายปพน พงศ์อมรรัตน์
10
9257 เด็กชายเฉลิมฤทธิ์ จุฑานิตย์
11
9258 เด็กชายสุรพิชญ์ เสงี่ยมลักษณ์
12
9264 เด็กชายธนวินต์ วงศ์เจริญแสงสิริ
13
9267 เด็กชายจิฑาธช รัตตเสรี
14
9271 เด็กชายศุภวิชญ์ ต่างประภา
15
9277 เด็กชายพรรณกรณ์ สุรฤทธิธรรม
16
9284 เด็กชายชุติเทพ นางาม
17
9290 เด็กชายกันตพงศ์ สาระบุตร
18
9294 เด็กชายชยุต พงศานรากุล
19
9299 เด็กชายฐกร จิรชูสกุล
20
9302 เด็กชายชัยภัทร เศรษฐกร
21
9314 เด็กชายธนัชพิสิฏฐ์ ล่องดุริยางค์
22
9367 เด็กชายปัณณวิชญ์ จาวผลิผล
23
9373 เด็กชายสืบพงศ์ นิตยวัน
24
9504 เด็กชายปุญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร
25
9512 เด็กชายปัญปารนัสร์ ทองไทย
26
9516 เด็กชายพงศ์วรินทร์ ปวราสานนท์
27
9634 เด็กชายชัยมงคล ตรีวัฒนสุวรรณ

นางสาวสุชาดา ลุนภูงา
คณะ
พญาไท
จิตรลดา
พญาไท
จิตรลดา
ดุสิต
ผู้บังคับการ
ดุสิต
จงรักภักดี
จิตรลดา
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ดุสิต
จิตรลดา
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา

mail
ห้องเดิม
student9234@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9236@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9243@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9246@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9247@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9250@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9251@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9253@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9256@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9257@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9258@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9264@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9267@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9271@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9277@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9284@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9290@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9294@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9299@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9302@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9314@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9367@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9373@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9504@vajiravudhcollege.com ม.2/1
student9512@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9516@vajiravudhcollege.com ม.2/2
student9634@vajiravudhcollege.com ม.2/1

หมายเหตุ

ตปท
IEP
IEP
IEP

IEP

ตปท
IEP
IEP
IEP

15 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2L2
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวดารุณี สุธีรพงศ์สิทธิ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9232 เด็กชายธนเสฏฐ์ พันธรักษ์ราชเดช
2
9240 เด็กชายผลิตโชค ไสยวุฒิ
3
9242 เด็กชายภูมิสิทธิ์ ถีหมื่นไวย
4
9244 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทวีวัฒนพงษ์
5
9249 เด็กชายธนกฤต โตวัฒนกิจ
6
9252 เด็กชายถิรกร ไชยสงคราม
7
9262 เด็กชายณณพ ตั้งพิบูลสุวรรณ
8
9269 เด็กชายวราเศรษฐ์ มหาจิรภัทรศิริ
9
9283 เด็กชายเตชินท์ บุญพรม
10
9285 เด็กชายพชระพฤกษ์ งามเนตร
11
9289 เด็กชายภูมิพระนาย ชุมสาย ณ อยุธยา
12
9292 เด็กชายปีย์จักร ไหลประเสริฐ
13
9308 เด็กชายปวิช รุ่งเจริญทอง
14
9310 เด็กชายธนัยพัฒน์ พิมพ์แสง
15
9313 เด็กชายภาณุวิชญ์ วงศ์รัตน์
16
9317 เด็กชายญาณภัทร ศรีสาราญ
17
9325 เด็กชายสิทธิภูมิ ชื่นจิตร
18
9361 เด็กชายจรูญพันธุ์ จินตกวีพันธุ์
19
9364 เด็กชายลภัสเตชัส ธีระอรรถเวช
20
9366 เด็กชายพงศกร ชูสิทธิ์
21
9372 เด็กชายเหมรัศมิ์ แซ่โง้ว
22
9374 เด็กชายภูดิส เศวตกมล
23
9375 เด็กชายกฤตภพ แสงมณี
24
9511 เด็กชายกฤตวัฒน์ เสียงหล่อ
25
9519 เด็กชายฐกร ภานุรุจพงศ์
26
9520 เด็กชายรชต พวงผกา

ว่าที่ร้อยตรีบุญโต ศรีจันทร์
คณะ
พญาไท
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
จงรักภักดี
ดุสิต
ดุสิต
จงรักภักดี
จิตรลดา
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
พญาไท
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
พญาไท
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
ดุสิต
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ดุสิต

mail
ห้องเดิม
student9232@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9240@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9242@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9244@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9249@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9252@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9262@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9269@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9283@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9285@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9289@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9292@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9308@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9310@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9313@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9317@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9325@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9361@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9364@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9366@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9372@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9374@vajiravudhcollege.com ม.2/4
student9375@vajiravudhcollege.com ม.2/3
student9511@vajiravudhcollege.com ม.2/5
student9519@vajiravudhcollege.com ม.2/6
student9520@vajiravudhcollege.com ม.2/4

หมายเหตุ

ตปท

IEP
IEP

15 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S1
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวจุธารัตน์ ยุกตะบุตร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9074
เด็กชายเสฏฐพงษ์ ศิริทิพย์
2
9075
เด็กชายเสฏฐพันธ์ ศรีพานิชกิจ
3
9077
เด็กชายแดนธรรม ชูผกา
4
9082
เด็กชายกษรินทร์ น้อยเจริญ
5
9084
เด็กชายกิรฐากร จรจารัส
6
9085
เด็กชายคงภัทร์ ศิริวงศ์
7
9105
เด็กชายปณชัย เพ็ชรศิรดา
8
9110
นายปัณณวิชญ์ เฮงวัฒนา
9
9119
นายพัสกร อภินันท์กุล
10
9122
เด็กชายพิสิษฐ์ โพธิ์ทอง
11
9123
เด็กชายภคิน ออยจินดา
12
9141
นายสกาย ลิม โจเคลา
13
9147
นายอิทธิกร ธนาเสถียร
14
9181
เด็กชายภูตะวัน วงษ์ไทยผดุง
15
9208
นายณัฐพัฒน์ คงคา
16
9209
เด็กชายพิศิษฐ์ ตรีวัฒนสุวรรณ
17
9214
เด็กชายชยพล ตันติศิริโรจน์
18
9227
เด็กชายเปรม โต๊ะลีบารุง
19
9229
นายณภัส มุ้งทอง
20
9349
เด็กชายแทนคุณ ตรีนิภากร
21
9351
นายวิวรรธน์ รัตนสินชัยบุญ
22
9356
เด็กชายภควรรษ ตีรสวัสดิชัย
23
9486
เด็กชายพชร พุ่มพวง
24
9490
นายปัญญากร ทองกุล

คณะ
ดุสิต
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ดุสิต
พญาไท
จิตรลดา
จิตรลดา
จิตรลดา
จงรักภักดี
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
จงรักภักดี
พญาไท
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ดุสิต
พญาไท

mail
student9074@vajiravudhcollege.com
student9075@vajiravudhcollege.com
student9077@vajiravudhcollege.com
student9082@vajiravudhcollege.com
student9084@vajiravudhcollege.com
student9085@vajiravudhcollege.com
student9105@vajiravudhcollege.com
student9110@vajiravudhcollege.com
student9119@vajiravudhcollege.com
student9122@vajiravudhcollege.com
student9123@vajiravudhcollege.com
student9141@vajiravudhcollege.com
student9147@vajiravudhcollege.com
student9181@vajiravudhcollege.com
student9208@vajiravudhcollege.com
student9209@vajiravudhcollege.com
student9214@vajiravudhcollege.com
student9227@vajiravudhcollege.com
student9229@vajiravudhcollege.com
student9349@vajiravudhcollege.com
student9351@vajiravudhcollege.com
student9356@vajiravudhcollege.com
student9486@vajiravudhcollege.com
student9490@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2

หมายเหตุ
IEP
IEP
IEP

IEP
IEP
IEP

IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3L1
ชื่อครูประจาชั้น
นางฐิติมา แอนโออารี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9070
นายเกียรติภูมิ พรหมชุติมา
2
9072
นายเฉลิมพงศ์ เขียวหวาน
3
9090
นายชยพล อัศวนิรัติศัย
4
9091
เด็กชายชัจจ์ศวัส อยู่สถาพร
5
9097
เด็กชายทินภัทร ผดุงเกียรติกุล
6
9111
เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตไพศาลวัฒนา
7
9113
นายปิยวัฒน์ ภูบรรพต
8
9121
นายพิศนันท์ บารุงจิตร์
9
9126
เด็กชายภูดิศ วชิระตรีธาดา
10
9131
เด็กชายรัชชานนท์ งามสมเศษ
11
9138
นายศิวกร วิจิตรเจริญเมือง
12
9144
เด็กชายอชิระ วิมลไชยจิต
13
9146
นายอัครวินท์ เมฆภูวดล
14
9180
เด็กชายเอกคง สุวรรณขา
15
9192
เด็กชายณพชนก บูรณะกูล
16
9201
เด็กชายติณณ์ ยิ้มไตรพร
17
9213
เด็กชายทีฆทัศน์ ฤกษ์มณีวรรณ
18
9220
เด็กชายภีมเดช วิมลจิตต์
19
9487
เด็กชายรัญชน์ กุลสุ
20
9488
เด็กชายปัญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร
21
9489
เด็กชายธีร์ โสมอินทร์
22
9491
นายณชนก อธิปัญญาคม
23
9498
เด็กชายอภิญญภู ตรีสัตยตระกูล

คณะ
ผู้บังคับการ
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา
จิตรลดา
ดุสิต
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
พญาไท
พญาไท
จงรักภักดี
พญาไท
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
พญาไท
พญาไท

mail
student9070@vajiravudhcollege.com
student9072@vajiravudhcollege.com
student9090@vajiravudhcollege.com
student9091@vajiravudhcollege.com
student9097@vajiravudhcollege.com
student9111@vajiravudhcollege.com
student9113@vajiravudhcollege.com
student9121@vajiravudhcollege.com
student9126@vajiravudhcollege.com
student9131@vajiravudhcollege.com
student9138@vajiravudhcollege.com
student9144@vajiravudhcollege.com
student9146@vajiravudhcollege.com
student9180@vajiravudhcollege.com
student9192@vajiravudhcollege.com
student9201@vajiravudhcollege.com
student9213@vajiravudhcollege.com
student9220@vajiravudhcollege.com
student9487@vajiravudhcollege.com
student9488@vajiravudhcollege.com
student9489@vajiravudhcollege.com
student9491@vajiravudhcollege.com
student9498@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

หมายเหตุ

IEP

IEP

IEP
IEP
IEP

IEP

IEP
IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S2
ชื่อครูประจาชั้น
นางสาวอัจฉรา พิสุทธิกรพงษ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9086
นายคณิศร วีณะคุปต์
2
9089
เด็กชายชนุตม์ ชัยประสิทธิ์
3
9103
นายบัณฑิต จตุพลภักดี
4
9116
เด็กชายปุณณ์ อินทรักษ์
5
9120
เด็กชายพิรวิชญ์ นิรันพรพุทธา
6
9135
นายวัฒนานนท์ ทับทวี
7
9182
เด็กชายรวิพันธุ์ ลิ่มไพบูลย์
8
9183
เด็กชายรพีพงศ์ ลิ่มไพบูลย์
9
9187
นายวศพัทธ์ นิ่มทัศนศิริ
10
9189
เด็กชายดิชพงษ์ ปิยัมปุตระ
11
9197
เด็กชายวิชภัท ทิพย์มาศ
12
9205
นายวชิรวิชญ์ วงษ์รุ่ง
13
9207
นายสรัล วงษ์สมิง
14
9211
เด็กชายธเนศพล บัวทอง
15
9215
เด็กชายปัณณวิชญ์ ปัญญเกียรติกุล
16
9216
เด็กชายก้องภพ อิทธิสกุลชัย
17
9218
เด็กชายภุสสภูมิ วราสภานนท์
18
9221
เด็กชายอินทัช แซ่เอี๊ยว
19
9226
เด็กชายพีรพัฒน์ อานาจตระกูล
20
9355
นายเตชิต เกตุสุข
21
9358
นายชนะศึก พึ่งพักตร์
22
9501
เด็กชายพงศ์ภาคิน พิริย์โยธินกุล

คณะ
ดุสิต
จงรักภักดี
พญาไท
จิตรลดา
พญาไท
ดุสิต
พญาไท
พญาไท
จงรักภักดี
จิตรลดา
พญาไท
จงรักภักดี
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี
จิตรลดา
จิตรลดา
จิตรลดา

mail
student9086@vajiravudhcollege.com
student9089@vajiravudhcollege.com
student9103@vajiravudhcollege.com
student9116@vajiravudhcollege.com
student9120@vajiravudhcollege.com
student9135@vajiravudhcollege.com
student9182@vajiravudhcollege.com
student9183@vajiravudhcollege.com
student9187@vajiravudhcollege.com
student9189@vajiravudhcollege.com
student9197@vajiravudhcollege.com
student9205@vajiravudhcollege.com
student9207@vajiravudhcollege.com
student9211@vajiravudhcollege.com
student9215@vajiravudhcollege.com
student9216@vajiravudhcollege.com
student9218@vajiravudhcollege.com
student9221@vajiravudhcollege.com
student9226@vajiravudhcollege.com
student9355@vajiravudhcollege.com
student9358@vajiravudhcollege.com
student9501@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4

หมายเหตุ

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3L2
ชื่อครูประจาชั้น
นายสมมาตร ทิวไผ่งาม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9076
เด็กชายเสมา ชุมสาย ณ อยุธยา
2
9079
เด็กชายกรฤต อินอนงค์
3
9080
เด็กชายกรวีร์ อภิญโญวิเชียร
4
9088
เด็กชายจุฑาทร เกิดประดับ
5
9092
นายณพวุฒิ พุ่มอยู่
6
9093
เด็กชายณภัทร พุทธเกษร
7
9094
เด็กชายณัฏฐ์ธรดล นิ่มปุญญกาพงษ์
8
9095
เด็กชายณัฏฐพัฒน์ ถีระศิลป์
9
9100
นายธราธร เทียนประสิทธิ์
10
9101
เด็กชายนนทนัน ทวีเพิ่มทรัพย์
11
9112
เด็กชายปิติภูมิ ปาตัก
12
9118
นายพันทร วิทยารัก
13
9132
เด็กชายวชิรวินทร์ วิวรรณ
14
9185
เด็กชายพิชญุตม์ เจตพุก
15
9190
นายวิริทธ์พล คูนีย์
16
9195
เด็กชายวศิน กิจการเดชวุฒิ
17
9196
เด็กชายภาสกร ภู่ศรีจันทร์
18
9198
เด็กชายบุญศดานนท์ สิริภาคย์โสภณ
19
9203
เด็กชายณภัทร มหัพพล
20
9210
เด็กชายเอกธนัช ศรีคาหอม
21
9212
เด็กชายธนพงศ์พันธ์ แก้ววิเศษ
22
9494
เด็กชายรัชย์วิบูลย์ อุณเวทย์วานิช
23
9500
เด็กชายฐปณยศ สายอุบล

คณะ
ผู้บังคับการ
ดุสิต
พญาไท
จิตรลดา
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
พญาไท
พญาไท
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล

mail
student9076@vajiravudhcollege.com
student9079@vajiravudhcollege.com
student9080@vajiravudhcollege.com
student9088@vajiravudhcollege.com
student9092@vajiravudhcollege.com
student9093@vajiravudhcollege.com
student9094@vajiravudhcollege.com
student9095@vajiravudhcollege.com
student9100@vajiravudhcollege.com
student9101@vajiravudhcollege.com
student9112@vajiravudhcollege.com
student9118@vajiravudhcollege.com
student9132@vajiravudhcollege.com
student9185@vajiravudhcollege.com
student9190@vajiravudhcollege.com
student9195@vajiravudhcollege.com
student9196@vajiravudhcollege.com
student9198@vajiravudhcollege.com
student9203@vajiravudhcollege.com
student9210@vajiravudhcollege.com
student9212@vajiravudhcollege.com
student9494@vajiravudhcollege.com
student9500@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4
ม.3/4

หมายเหตุ

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S3
ชื่อครูประจาชั้น
นายสิทธิชัย ผักเฒ่า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9071
นายเขตต์นนท์ แง้เจริญกุล
2
9081
นายกวินท์ แนบกระนาวิน
3
9098
นายธนบดี ศศินมานพ
4
9102
เด็กชายนพรุจ วังวงค์
5
9106
เด็กชายปวเรศ วุฒิเจริญ
6
9107
เด็กชายปวริศ วุฒิเจริญ
7
9108
นายปองพล ทัม
8
9115
เด็กชายปุณโณ สร้อยบัวงาม
9
9133
เด็กชายวรินทร เมืองมณี
10
9134
นายวรินทร์ รุ่งโรจน์
11
9136
เด็กชายวิชิตพงษ์ ปฐมพรสุริยะ
12
9148
นายอิษฎา นามกร
13
9184
เด็กชายปฏิภาณ โค้ววารินทร์
14
9186
นายพุทธคุณ บัวทอง
15
9193
นายปัณฑ์สมัชญ์เขม โพธิ์ใบ
16
9202
เด็กชายอินทัช นูมหันต์
17
9217
นายธนวินท์ วัฒนธันยานนท์
18
9225
เด็กชายกษิรา เครือพิมพ์
19
9348
นายจิรายุ กองคา
20
9493
เด็กชายวีรวิชญ์ ทองลออสิริกุล
21
9496
เด็กชายกันตินันท์ ลานเหลือ
22
9499
เด็กชายพชร มะสะพันธุ์
23
9502
เด็กชายอนวัช สอนเนย

นางสาวอมรรัตน์ วิภากรวิทย์
คณะ
ดุสิต
ดุสิต
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ดุสิต
จิตรลดา
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ผู้บังคับการ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ
ดุสิต
จิตรลดา
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ผู้บังคับการ
จงรักภักดี

mail
student9071@vajiravudhcollege.com
student9081@vajiravudhcollege.com
student9098@vajiravudhcollege.com
student9102@vajiravudhcollege.com
student9106@vajiravudhcollege.com
student9107@vajiravudhcollege.com
student9108@vajiravudhcollege.com
student9115@vajiravudhcollege.com
student9133@vajiravudhcollege.com
student9134@vajiravudhcollege.com
student9136@vajiravudhcollege.com
student9148@vajiravudhcollege.com
student9184@vajiravudhcollege.com
student9186@vajiravudhcollege.com
student9193@vajiravudhcollege.com
student9202@vajiravudhcollege.com
student9217@vajiravudhcollege.com
student9225@vajiravudhcollege.com
student9348@vajiravudhcollege.com
student9493@vajiravudhcollege.com
student9496@vajiravudhcollege.com
student9499@vajiravudhcollege.com
student9502@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6

หมายเหตุ

IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3L3
ชื่อครูประจาชั้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ศิลาเกษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชื่อ- สกุล
1
9073
เด็กชายเด็จนิธิชาญ คุณาทรกุล
2
9078
เด็กชายโอมเพี้ยง เหมรา
3
9083
เด็กชายกันต์พิชชา ชมอุไร
4
9087
เด็กชายจรรยวรรธน์ ไชยโรจน์
5
9096
เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนวรโอภาส
6
9124
เด็กชายพัสกร วัฒนายากร
7
9128
เด็กชายภูภัฎ วัฒนวรางกูร
8
9129
นายภูวิศ ไพบูลย์สิริรัตน์
9
9140
นายศุภณัฐ อินทรานุกูล
10
9143
นายสหพรหม สหพรประทาน
11
9191
นายฐณัสกรช์ อังโชติพันธุ์
12
9194
เด็กชายพัชร์ดนัย จงสมจิตต์
13
9199
เด็กชายธนธร บุญรัตน์
14
9200
นายอัครเดช อัครหิรัณยา
15
9206
เด็กชายณรณ สุพานิชวรภาชน์
16
9223
นายธีรวัฒน์ ศักดิ์พัฒนากุล
17
9224
เด็กชายมรรค สุวรรณปฏิกรณ์
18
9328
เด็กชายอาภาชนก ชพานนท์
19
9353
เด็กชายพิริยพงศ์ รุจิรอาภรณ์
20
9354
เด็กชายภูภัท พานิชยะมนตรี
21
9357
เด็กชายอิทธิพันธ์ สุจินตบัณฑิต

นางสาวเนตรกมล หงษ์จันทร์
คณะ
ดุสิต
ดุสิต
จงรักภักดี
ดุสิต
พญาไท
พญาไท
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จงรักภักดี
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ผู้บังคับการ
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา
พญาไท
พญาไท

mail
student9073@vajiravudhcollege.com
student9078@vajiravudhcollege.com
student9083@vajiravudhcollege.com
student9087@vajiravudhcollege.com
student9096@vajiravudhcollege.com
student9124@vajiravudhcollege.com
student9128@vajiravudhcollege.com
student9129@vajiravudhcollege.com
student9140@vajiravudhcollege.com
student9143@vajiravudhcollege.com
student9191@vajiravudhcollege.com
student9194@vajiravudhcollege.com
student9199@vajiravudhcollege.com
student9200@vajiravudhcollege.com
student9206@vajiravudhcollege.com
student9223@vajiravudhcollege.com
student9224@vajiravudhcollege.com
student9328@vajiravudhcollege.com
student9353@vajiravudhcollege.com
student9354@vajiravudhcollege.com
student9357@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/5
ม.3/5

หมายเหตุ

IEP

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวอาภารัตน์ เรืองอุไร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1 8957 นายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์
ผู้บังคับการ student8957@vajiravudhcollege.com ม.4/1
2 8963 นายเขมทัต สมคะเน
จงรักภักดี student8963@vajiravudhcollege.com ม.4/1
student8967@vajiravudhcollege.com ม.4/1
3 8967 นายจริง จอมมะเริง
ดุสิต
4 8996 นายปราการ ออมศิริ
จิตรลดา student8996@vajiravudhcollege.com ม.4/1
5 9008 นายพันธนันท์ กวินเมธาวันต์
พญาไท student9008@vajiravudhcollege.com ม.4/1
student9011@vajiravudhcollege.com ม.4/1
6 9011 นายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์
ดุสิต
7 9012 นายพุฐิพงศ์ จิตมั่น
จงรักภักดี student9012@vajiravudhcollege.com ม.4/1
8 9014 นายเพิ่มพูน ไชยบาล
พญาไท student9014@vajiravudhcollege.com ม.4/1
9 9015 นายภควุฒิ คุณาภาเลิศ
จงรักภักดี student9015@vajiravudhcollege.com ม.4/1
10 9020 นายภูดิศ ฉายะโอภาส
จิตรลดา student9020@vajiravudhcollege.com ม.4/1
11 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง
จงรักภักดี student9022@vajiravudhcollege.com ม.4/1
12 9026 นายรณยศ สุภาพ
ผู้บังคับการ student9026@vajiravudhcollege.com ม.4/1
13 9041 นายสิปปภาส อุดมทองดี
จิตรลดา student9041@vajiravudhcollege.com ม.4/1
14 9045 นายอริย์ธชั สัจจวิโส
พญาไท student9045@vajiravudhcollege.com ม.4/1
15 9058 นายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์
จิตรลดา student9058@vajiravudhcollege.com ม.4/1
16 9063 นายพากฤต ปัญญเกียรติกุล
จงรักภักดี student9063@vajiravudhcollege.com ม.4/1
17 9335 นายพันธกานต์ เขียวประชุม
ศักดิ์ศรีมงคล student9335@vajiravudhcollege.com ม.4/1
18 9336 นายธรรมธัช เตียบฉายพันธุ์
ศักดิ์ศรีมงคล student9336@vajiravudhcollege.com ม.4/1
19 9338 นายปุณรวิช ปงใจ
ศักดิ์ศรีมงคล student9338@vajiravudhcollege.com ม.4/1

หมายเหตุ
IEP

IEP

IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ชื่อครูประจาชั้น นายโกวิท กิติตระกูลญะนันท์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
1 8959 นายกาย ทองเขาอ่อน *
จงรักภักดี student8959@vajiravudhcollege.com ม.4/2
2 8978 นายธนกฤต จันศรี *
จงรักภักดี student8978@vajiravudhcollege.com ม.4/2
3 8979 นายธนโชติ ทองศรี *
พญาไท student8979@vajiravudhcollege.com ม.4/2
student8990@vajiravudhcollege.com ม.4/2
4 8990 นายนรวิชญ์ ทองพัด *
ดุสิต
5 8991 นายนวัต ศรีปราโมช
พญาไท student8991@vajiravudhcollege.com ม.4/2
6 8994 นายอรุชา จิรชูสกุล
ศักดิ์ศรีมงคล student8994@vajiravudhcollege.com ม.4/2
7 8999 นายปานภ ฉัตรภัทรไชย *
จิตรลดา student8999@vajiravudhcollege.com ม.4/2
8 9039 นายสันติภาพ รังอิสริยะกุล
จงรักภักดี student9039@vajiravudhcollege.com ม.4/2
9 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล *
จงรักภักดี student9043@vajiravudhcollege.com ม.4/2
student9044@vajiravudhcollege.com ม.4/2
10 9044 นายอติรุจ สุทธิพันธุ์
ดุสิต
11 9064 นายภพกร สาลีติ๊ด
จงรักภักดี student9064@vajiravudhcollege.com ม.4/2
12 9163 นายภูมิพัฒน์ อนันตศักดิ์
จงรักภักดี student9163@vajiravudhcollege.com ม.4/2
13 9165 นายนันทวิชญ์ พงศ์สุขถวิล
พญาไท student9165@vajiravudhcollege.com ม.4/2
14 9173 นายภูมิภทั ร เศวตกมล
จงรักภักดี student9173@vajiravudhcollege.com ม.4/2
student9178@vajiravudhcollege.com ม.4/2
15 9178 นายเลอเดช เพชรกลาง
ดุสิต
16 9330 เด็กชายเหนือนา วงศ์พันธุ์ *
ศักดิ์ศรีมงคล student9330@vajiravudhcollege.com ม.4/2
17 9332 นายชนาธิป สิทธิสงวนพันธ์
ศักดิ์ศรีมงคล student9332@vajiravudhcollege.com ม.4/2
18 9333 นายถิรบดินทร์ ร่ารวย *
ศักดิ์ศรีมงคล student9333@vajiravudhcollege.com ม.4/2
19 9339 นายคณพชร์ หลักเพ็ชร
ศักดิ์ศรีมงคล student9339@vajiravudhcollege.com ม.4/2
20 9343 นายวีรยุทธ ไกรนิตย์ *
ศักดิ์ศรีมงคล student9343@vajiravudhcollege.com ม.4/2

หมายเหตุ

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอกวิศวะ - สถาปัตย์
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวภัทรา ภักดีเกียรติ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1 8961 นายกิตติพัฒน์ เขียวหวาน
พญาไท student8961@vajiravudhcollege.com ม.4/3
2 8969 นายชัย สุพานิชวรภาชน์
ผู้บังคับการ student8969@vajiravudhcollege.com ม.4/3
3 8981 นายธนภัทร อ่าตระกูล
พญาไท student8981@vajiravudhcollege.com ม.4/3
4 8986 เด็กชายธนาดุล สองสี
ผู้บังคับการ student8986@vajiravudhcollege.com ม.4/3
student8989@vajiravudhcollege.com ม.4/3
5 8989 นายธีธชั ชมภูทีป
ดุสิต
student8992@vajiravudhcollege.com ม.4/3
6 8992 นายนิภทั ร์ แสงมณี
ดุสิต
student8998@vajiravudhcollege.com ม.4/3
7 8998 นายปัณณวิชญ์ นิรันตรานุชิต
ดุสิต
8 9013 นายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์ นวงษ์
ผู้บังคับการ student9013@vajiravudhcollege.com ม.4/3
9 9028 นายรวุธ เกิดทัย
จงรักภักดี student9028@vajiravudhcollege.com ม.4/3
10 9031 นายวงศธร วรศรี
ผู้บังคับการ student9031@vajiravudhcollege.com ม.4/3
student9034@vajiravudhcollege.com ม.4/3
11 9034 นายศุภฌาณัช นคราวัฒน์
ดุสิต
12 9048 นายอัษฎา พิเชฐพงษานนท์
ผู้บังคับการ student9048@vajiravudhcollege.com ม.4/3
13 9060 นายปฏิพงศ์พล อ้นสุวรรณ
ผู้บังคับการ student9060@vajiravudhcollege.com ม.4/3
student9062@vajiravudhcollege.com ม.4/3
14 9062 นายพัศวุฒิ บางพราน
ดุสิต
15 9067 นายภูวกฤษ กมลวัฒนเดชา
จิตรลดา student9067@vajiravudhcollege.com ม.4/3
16 9068 นายวิศวชิต โชตินันทน์
จิตรลดา student9068@vajiravudhcollege.com ม.4/3
student9168@vajiravudhcollege.com ม.4/3
17 9168 นายมัชฌิม วุฒิเจริญ
ดุสิต

หมายเหตุ
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ / IEP
สถาปัตย์
วิศวะ
วิศวะ / IEP
สถาปัตย์
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ
วิศวะ
สถาปัตย์
วิศวะ
วิศวะ

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอก IGCSE และวิชาเอกเทคโนโลยี
ชื่อครูประจาชั้น นายณัฐพัฒน์ ลากุล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
หมายเหตุ
1 8958 นายกันต์กมล วงศ์เสรีนุกุล
จิตรลดา student8958@vajiravudhcollege.com ม.4/4
IGCSE/IEP
student8962@vajiravudhcollege.com ม.4/4
2 8962 นายกิตติภพ ชูเพ็ชร์
ดุสิต
เทคโนโลยี
3 8964 นายคมศิษฎ โชติกศุภเศรณี
พญาไท student8964@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
4 8965 นายคุณัชญ์ ติระวัฒน์ *
ผู้บังคับการ student8965@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
student8973@vajiravudhcollege.com ม.4/4
5 8973 นายณัฏฐชัย รักเล่ง
ดุสิต
เทคโนโลยี
6 8988 นายธิติ อังวัฒนพานิช
จิตรลดา student8988@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
7 8993 นายบุญยศักดิ์ ดุลยศักดิ์ชัย
ผู้บังคับการ student8993@vajiravudhcollege.com ม.4/4
IGCSE/IEP/ตปท
8 9003 นายพชร เกิดโชค
ผู้บังคับการ student9003@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
9 9009 นายพันธวัช ศักดาประยูร
พญาไท student9009@vajiravudhcollege.com ม.4/4
IGCSE/IEP
10 9017 นายภาณุพงศ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
ผู้บังคับการ student9017@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
11 9018 นายภาณุพัฒน์ จิตรพิทักษ์เลิศ
ผู้บังคับการ student9018@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
12 9032 นายวีริศ พินิจศักดิ์
ผู้บังคับการ student9032@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
13 9037 นายสหรัฐ อุดมวัฒน์ทวี
ผู้บังคับการ student9037@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
14 9059 นายธนดล แตงจุย้
พญาไท student9059@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
15 9066 นายภูมิ ไกรฤกษ์
ผู้บังคับการ student9066@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
16 9164 นายพชรพล จันทาทอง
จงรักภักดี student9164@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
17 9169 นายพิพัฒน์พล บูรณากาญจน์ *
จิตรลดา student9169@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
18 9170 นายศศิน อัศวฤทธิพรหม์
พญาไท student9170@vajiravudhcollege.com ม.4/4
เทคโนโลยี
19 9176 นายสรสิช วรศรี *
ผู้บังคับการ student9176@vajiravudhcollege.com ม.4/4
IGCSE / IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวประวิชญา เสียงเจริญ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1 8968 นายเจษฎา เพชรเฟื่องฟ้า
จิตรลดา student8968@vajiravudhcollege.com ม.4/5
student8971@vajiravudhcollege.com ม.4/5
2 8971 นายณฐกร แก้วกิตติคุณ *
ดุสิต
3 8972 นายณฐกร สุรคุปต์
จิตรลดา student8972@vajiravudhcollege.com ม.4/5
4 8977 นายแทนคุณ ศิวพรประทาน *
จิตรลดา student8977@vajiravudhcollege.com ม.4/5
5 8995 นายปภังกร วิภวพาณิชย์
ศักดิ์ศรีมงคล student8995@vajiravudhcollege.com ม.4/5
6 9036 นายสลัน บุนนาค
ผู้บังคับการ student9036@vajiravudhcollege.com ม.4/5
7 9040 นายสิปปกร บุญประเสริฐ
จงรักภักดี student9040@vajiravudhcollege.com ม.4/5
8 9057 นายจิรายุ ทักษวาจา
พญาไท student9057@vajiravudhcollege.com ม.4/5
student9166@vajiravudhcollege.com ม.4/5
9 9166 นายณัฐ ไชยโย
ดุสิต
10 9177 นายปวมินทร์ นิโลบล *
พญาไท student9177@vajiravudhcollege.com ม.4/5
11 9329 นายกรวิชญ์ ปานอุทัย
ศักดิ์ศรีมงคล student9329@vajiravudhcollege.com ม.4/5
12 9334 นายพณศร ไผ่นวล
ศักดิ์ศรีมงคล student9334@vajiravudhcollege.com ม.4/5
13 9344 นายมั่น ปัญญาปกรณ์ *
ศักดิ์ศรีมงคล student9344@vajiravudhcollege.com ม.4/5
14 9346 นายฌวิชญ์ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา *
ศักดิ์ศรีมงคล student9346@vajiravudhcollege.com ม.4/5

หมายเหตุ
IEP

ตปท

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4H6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ
แผนการเรียนสังคมศาสตร์และดิจิทัล
ชื่อครูประจาชั้น นางศิริญญา ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา
นายเปี่ยมโชค เมนะเศวต
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1 8960 นายกิตติพศ ภูมิสวัสดิ์
ผู้บังคับการ student8960@vajiravudhcollege.com ม.4/6
2 8976 นายทีมชาติ อัครพงศ์ *
จงรักภักดี student8976@vajiravudhcollege.com ม.4/6
3 8982 นายธนภัทร ตันสกุล *
จิตรลดา student8982@vajiravudhcollege.com ม.4/6
4 8983 นายธนภัทร แสงอ่วม
พญาไท student8983@vajiravudhcollege.com ม.4/6

หมายเหตุ
ฝรั่งเศส
สังคมศาสตร์และดิจิทลั
ศิลปะและการออกแบบ
ศิลปะและการออกแบบ / IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5S1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ชือ่ ครูประจาชัน้ นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม หมายเหตุ
1
8844 นายกฤตภาส วัฒนกุล
จงรักภักดี student8844@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
2
8851 นายจิตติ รักษาแก้ว
ผู้บังคับการ student8851@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ / IEP
3
8858 นายชินทรรศน์ เกียรติถนอมกุล
จงรักภักดี student8858@vajiravudhcollege.com ม.5/1
student8859@vajiravudhcollege.com ม.5/2
4
8859 นายฐานทอง หัตถพลาเมธ
ดุสติ
สถาปัตย์
5
8862 นายณัฐธัญ เริงหทัยธรรม
จงรักภักดี student8862@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
6
8863 นายณัฐนนท์ วัฒนะ
พญาไท student8863@vajiravudhcollege.com ม.5/1
7
8864 นายณัฐพิศิษฎ์ กาญจนาพิลกั ษณ์
พญาไท student8864@vajiravudhcollege.com ม.5/1
8
8865 นายเดชาธร สาราญใจ
ศักดิ์ศรีมงคล student8865@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
9
8868 นายเตชินท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้บังคับการ student8868@vajiravudhcollege.com ม.5/1
10 8870 นายธนกฤต แสงเสริฐเศรษฐ์
จิตรลดา student8870@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
11 8875 นายนนทพัทธ์ จินตวุฒิพงศ์
พญาไท student8875@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
12 8882 นายปวิน มัน่ คง
พญาไท student8882@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
13 8891 นายพิสฐิ พงศ์ โกมลมรรค
จงรักภักดี student8891@vajiravudhcollege.com ม.5/1
14 8908 นายวิธวินท์ มาลีรัตน์
ผู้บังคับการ student8908@vajiravudhcollege.com ม.5/1
15 8909 นายวิพุธดนัย ปิน่ แก้ว
พญาไท student8909@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี / IEP
16 8916 นายเสฎฐวุฒิ เดี่ยววานิช
ศักดิ์ศรีมงคล student8916@vajiravudhcollege.com ม.5/1
student8918@vajiravudhcollege.com ม.5/1
17 8918 นายอัครวินทร์ ปราณประดิษฐ์
ดุสติ
18 8930 นายเจตณัฐ จีระประพจน์
ศักดิ์ศรีมงคล student8930@vajiravudhcollege.com ม.5/1
19 8954 นายอินทร์ สิงห์ไชย
ศักดิ์ศรีมงคล student8954@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
20 9051 นายกิตติชยั เขียวหวาน
พญาไท student9051@vajiravudhcollege.com ม.5/1
21 9151 นายพชรพล สุวรรณานุสรณ์
ศักดิ์ศรีมงคล student9151@vajiravudhcollege.com ม.5/1
22 9156 นายกันตินันท์ โรจน์ทองปอนด์
ศักดิ์ศรีมงคล student9156@vajiravudhcollege.com ม.5/1
23 9158 นายรัตนิน เกลี้ยงมล
ศักดิ์ศรีมงคล student9158@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5L1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิชาเอกวิศวะ - สถาปัตย์
และวิชาเอกเทคโนโลยี
ชือ่ ครูประจาชัน้ นายมงคล หล่อสุวรรณ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม หมายเหตุ
student8857@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ / ตปท
1
8857 นายชยธร แง้เจริญกุล
ดุสติ
2
8869 นายทรงภูมิ คาปล้อง
ผู้บังคับการ student8869@vajiravudhcollege.com ม.5/1
3
8886 นายปัถย์ นุธรรมโชติ
ศักดิ์ศรีมงคล student8886@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี / IEP /ตปท
4
8895 นายภูธรเศรษฐชาติ สมาน
จงรักภักดี student8895@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
5
8898 นายภูมิโภคินข์ มะฮาด
ผู้บังคับการ student8898@vajiravudhcollege.com ม.5/1
ตปท
6
8900 นายภูริพันธุ์ ลีลาพงศ์อนันต์
จิตรลดา student8900@vajiravudhcollege.com ม.5/1
7
8901 นายราชฤทธิ์ แจ่มสุวรรณ
จงรักภักดี student8901@vajiravudhcollege.com ม.5/1
8
8903 นายฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช
ผู้บังคับการ student8903@vajiravudhcollege.com ม.5/1
ตปท
9
8932 นายณภัทรธร ศฤงฆารนันท์
พญาไท student8932@vajiravudhcollege.com ม.5/2
สถาปัตย์
10 8933 นายณัฎฐ์ธาวัน เสถียรปกิรณกร
ผู้บังคับการ student8933@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
11 8934 นายเดชพันธุ์ สินพนมรัตน์
ผู้บังคับการ student8934@vajiravudhcollege.com ม.5/2
วิศวะ
student8946@vajiravudhcollege.com ม.5/2
12 8946 นายพศวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
ดุสติ
วิศวะ
13 8947 นายพสุวรรษ ตั้งคงนุช
ผู้บังคับการ student8947@vajiravudhcollege.com ม.5/1

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5H1 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ชือ่ ครูประจาชัน้ นายคมกริช โสภาเนตร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1
8849 นายคุณัฐชนนท์ ภัคพงศ์โยธิน
จงรักภักดี student8849@vajiravudhcollege.com ม.5/3
student8853@vajiravudhcollege.com ม.5/3
2
8853 นายจีรณพัฒน์ ปัจจักขะภัติ
ดุสติ
3
8856 นายชยทัต เจิมแหล่
พญาไท student8856@vajiravudhcollege.com ม.5/3
4
8867 นายต้นสัก สุนทรเกตุ
จิตรลดา student8867@vajiravudhcollege.com ม.5/3
5
8871 นายธณัฐ กิระพรสวัสดิ์
ผู้บังคับการ student8871@vajiravudhcollege.com ม.5/3
6
8872 นายธณัทภัทร สังข์ทอง
ผู้บังคับการ student8872@vajiravudhcollege.com ม.5/3
7
8881 นายปรุฬห์ อุทยานะกะ
พญาไท student8881@vajiravudhcollege.com ม.5/3
8
8883 นายป้องบดินทร์ ศรีสมุทร
ผู้บังคับการ student8883@vajiravudhcollege.com ม.5/3
9
8887 นายปาณพัฒน์ วิวัฒน์ธนาฒย์
ผู้บังคับการ student8887@vajiravudhcollege.com ม.5/3
10 8896 นายภูเพียงฟ้า เอมปราโมทย์
พญาไท student8896@vajiravudhcollege.com ม.5/3
11 8899 นายภูริดิษ โกริภาพ
จงรักภักดี student8899@vajiravudhcollege.com ม.5/3
12 8905 นายวชิรวิทย์ ชัยสิริรุจริ ดา
ผู้บังคับการ student8905@vajiravudhcollege.com ม.5/3
student8906@vajiravudhcollege.com ม.5/3
13 8906 นายวรพล เตชะรัตนไกร
ดุสติ
14 8911 นายวีระ หวัง
พญาไท student8911@vajiravudhcollege.com ม.5/3
15 8912 นายศิวพัศว์ อรัญภูวนารถ
พญาไท student8912@vajiravudhcollege.com ม.5/3
16 8928 นายก้องกิดากร นามกร
จิตรลดา student8928@vajiravudhcollege.com ม.5/3
17 8937 นายธเนษฐ สมเชื้อเวียง
พญาไท student8937@vajiravudhcollege.com ม.5/3
18 8938 นายธัญพิสฐิ บุญสา
ศักดิ์ศรีมงคล student8938@vajiravudhcollege.com ม.5/3
19 8943 นายประทิน คุปติวิทยากุล
พญาไท student8943@vajiravudhcollege.com ม.5/3
20 8950 นายศุภฤกษ์ นารถกุลพัฒน์
จิตรลดา student8950@vajiravudhcollege.com ม.5/3
21 8953 นายภิรักษ์ บูรณะนายก
ศักดิ์ศรีมงคล student8953@vajiravudhcollege.com ม.5/3
22 9050 นายก้องกิดากร คงคา
ผู้บังคับการ student9050@vajiravudhcollege.com ม.5/3
23 9155 นายชนกันต์ วชิรพงศ์
ศักดิ์ศรีมงคล student9155@vajiravudhcollege.com ม.5/3
24 9160 นายอนุรักษ์ ภูพันธุ์วิวัฒน์
ศักดิ์ศรีมงคล student9160@vajiravudhcollege.com ม.5/3

หมายเหตุ

IEP
IEP

IEP

IEP
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5S2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ชือ่ ครูประจาชัน้ นางสาวแพรว สีหมากสุก
นางสาวภันทิสา รื่นภาคแดน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
ห้องเดิม
1
8855 นายชนรรฆ์ พูนวัตถุ
พญาไท student8855@vajiravudhcollege.com ม.5/4
student8860@vajiravudhcollege.com ม.5/4
2
8860 นายณะนนท์ บูรณะนนท์
ดุสติ
3
8866 นายเดชาธร หิมานันโต
ศักดิ์ศรีมงคล student8866@vajiravudhcollege.com ม.5/5
student8873@vajiravudhcollege.com ม.5/5
4
8873 นายธนัตกุล บุนนาค
ดุสติ
5
8877 นายนิธาน จงประดิษฐ์
จงรักภักดี student8877@vajiravudhcollege.com ม.5/4
student8878@vajiravudhcollege.com ม.5/4
6
8878 นายบุณยกฤต จิตนุเคราะห์
ดุสติ
7
8885 นายปัณณวิชญ์ เตียววิชญ์กลุ
พญาไท student8885@vajiravudhcollege.com ม.5/4
8
8907 นายวรุตม์ พรหมาภรณ์
พญาไท student8907@vajiravudhcollege.com ม.5/4
student8913@vajiravudhcollege.com ม.5/4
9
8913 นายสิรภัทร ประกอบผล
ดุสติ
student8927@vajiravudhcollege.com ม.5/5
10 8927 นายกษิดิส ทองเปลว
ดุสติ
11 8929 นายคริสตอฟ ปกมล ฟอนคาร์สเต็ดท์ จิตรลดา student8929@vajiravudhcollege.com ม.5/5
12 8935 นายทัตพล ยังเจริญกลกิจ
จงรักภักดี student8935@vajiravudhcollege.com ม.5/5
13 8941 นายนพรุจ รุ่งตระการ
จิตรลดา student8941@vajiravudhcollege.com ม.5/5
14 8942 นายนุสนธิ์ ตีระรัตน์
จงรักภักดี student8942@vajiravudhcollege.com ม.5/5
student8944@vajiravudhcollege.com ม.5/4
15 8944 นายพระนาย แม้นเดช
ดุสติ
16 8951 นายศุภวุฒิ อาจนิยม
จงรักภักดี student8951@vajiravudhcollege.com ม.5/5
17 8952 นายสุทธิพงศ์ ซื้อยุกลู
จงรักภักดี student8952@vajiravudhcollege.com ม.5/4
18 9055 นายธนพัชร์ ปานขา
ศักดิ์ศรีมงคล student9055@vajiravudhcollege.com ม.5/4
19 9056 นายภวัต เตียเอี่ยมดี
ผู้บังคับการ student9056@vajiravudhcollege.com ม.5/4
20 9159 นายขัมน์ นิลดา
ศักดิ์ศรีมงคล student9159@vajiravudhcollege.com ม.5/4

หมายเหตุ
IGCSE / IEP
ฝรั่งเศส / IEP
IEP
ญี่ปนุ่
จีน
จีน / IEP
ฝรั่งเศส / IEP
ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส
ญี่ปนุ่
ญี่ปนุ่
จีน
ญี่ปนุ่ / IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5L2 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ชือ่ ครูประจาชัน้ นายชยาคมน์ สมบูรณ์สนิ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่
ID
ชือ่ - สกุล
1
8848 นายเกียรติวรกิตติ์ เอกพิพัฒนา
2
8850 นายจิณพัทธ์ พงษ์จริ พัทธ์
3
8852 นายจิรภัทร ไชยโรจน์
4
8854 นายชนทัต พินิตชยากร
5
8861 นายณัฐกฤต วันถนอม
6
8880 นายปรินทร สุนทรวาทะ
7
8915 นายสุพัฒน์พงษ์ แสงมณี
8
8939 นายนนทชา เจือจันทรา
9
8945 นายพฤทธิ์ฒิพงศ์ แสงสุริยจันทร์
10 8948 นายยศกร จันทร์เกษม
11 9049 นายกฤตภาส จินดามัง
12 9054 นายธนกฤต เอกพิพัฒนา
13 9152 นายณัฐกิตติ์ ภากรณ์ประเสริฐ

คณะ
จิตรลดา
ดุสติ
ดุสติ
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จิตรลดา
ดุสติ
จิตรลดา
พญาไท
จงรักภักดี
ดุสติ
ศักดิ์ศรีมงคล

mail

ห้องเดิม หมายเหตุ
student8848@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student8850@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student8852@vajiravudhcollege.com ม.5/4 IGCSE / IEP / ตปท
student8854@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปนุ่ / ตปท
student8861@vajiravudhcollege.com ม.5/4 IGCSE / IEP / ตปท
student8880@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student8915@vajiravudhcollege.com ม.5/4
ญี่ปนุ่
student8939@vajiravudhcollege.com ม.5/4
ญี่ปนุ่
student8945@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student8948@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student9049@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน
student9054@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน / IEP
student9152@vajiravudhcollege.com ม.5/4
จีน

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชือ่ ครูประจาชัน้ นางทศพร ไกรฤกษ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
1 8730 นายกตัญญู ทองทิพย์
พญาไท student8730@vajiravudhcollege.com
2 8733 นายกฤตณัฐ ช่อผกา
ศักดิ์ศรีมงคล student8733@vajiravudhcollege.com
3 8734 นายกฤติน โพธิ์กิ่ง
ดุสิต student8734@vajiravudhcollege.com
4 8735 นายกฤษฏ์ สาตรักษ์
จิตรลดา student8735@vajiravudhcollege.com
5 8743 นายจิรวัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
ผู้บังคับการ student8743@vajiravudhcollege.com
6 8751 นายณัฐชนน พูลเพิ่ม
จงรักภักดี student8751@vajiravudhcollege.com
7 8753 นายณัฐพัชร์ วัชระสวัสดิ์
พญาไท student8753@vajiravudhcollege.com
8 8757 นายธณกร พิษณุวงษ์
พญาไท student8757@vajiravudhcollege.com
9 8759 นายธนบูลย์ ทองประดา
พญาไท student8759@vajiravudhcollege.com
10 8760 นายธนภัทร ศิริวราศัย
พญาไท student8760@vajiravudhcollege.com
11 8778 นายพลภัทร แก้วพวงงาม
จิตรลดา student8778@vajiravudhcollege.com
12 8788 นายภานพ แปลงศรี
จิตรลดา student8788@vajiravudhcollege.com
13 8792 นายภูริ เลิศพัฒนสุวรรณ
จิตรลดา student8792@vajiravudhcollege.com
14 8795 นายภูฤช สายสนัน่ ณ อยุธยา
พญาไท student8795@vajiravudhcollege.com
15 8804 นายศุภกร ไสยวุฒิ
ผู้บังคับการ student8804@vajiravudhcollege.com
16 8810 นายอัครเดช บุญรัตนสมัย
จิตรลดา student8810@vajiravudhcollege.com
17 8811 นายอัครพัชร สุอทุ ัย
จงรักภักดี student8811@vajiravudhcollege.com
18 8823 นายจักรภัทร ตันติสวัสดิ์
ผู้บังคับการ student8823@vajiravudhcollege.com
19 8826 นายณภัทร ปัทมานนท์
พญาไท student8826@vajiravudhcollege.com
20 8837 นายภูริ เลิศเกษมกุล
ผู้บังคับการ student8837@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1

หมายเหตุ
IEP

IEP

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชือ่ ครูประจาชัน้ นายสมพล คณานุเคราะห์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
1 8732 นายกฤชพล วรรณวิสูตร
พญาไท student8732@vajiravudhcollege.com
2 8736 นายกันตจุฑา อาภาพันธุ์
ดุสิต student8736@vajiravudhcollege.com
3 8738 นายกิตติพงศ์ ศรีพลากิจ
ผู้บังคับการ student8738@vajiravudhcollege.com
4 8746 นายชาติไนย นิพัทธ์วรนันท์
ดุสิต student8746@vajiravudhcollege.com
5 8750 นายณทรรศ ศิริจนั ทร์
พญาไท student8750@vajiravudhcollege.com
6 8772 นายปัณณรุจน์ เบญจพิสิทธิ์กลุ
จิตรลดา student8772@vajiravudhcollege.com
7 8774 นายปัณวรรธน์ วัฒนวรางกูร
จงรักภักดี student8774@vajiravudhcollege.com
8 8777 นายพชร เรขะรุจิ
พญาไท student8777@vajiravudhcollege.com
9 8803 นายวัชรากร เทอดเทียนวงษ์ ศักดิ์ศรีมงคล student8803@vajiravudhcollege.com
10 8809 นายอนพัทย์ รักเล่ง
ดุสิต student8809@vajiravudhcollege.com
11 8812 นายอิทธิกร ปานเพ็ชร
จงรักภักดี student8812@vajiravudhcollege.com
12 8829 นายธัญพิสิษฐ์ จันทรมานิตย์ ผู้บังคับการ student8829@vajiravudhcollege.com
13 8831 นายปวรปรัชญ์ ภูวรัตนกุล
ดุสิต student8831@vajiravudhcollege.com
14 8832 นายปุณยวีร์ เรืองวิสุทธิ์
ผู้บังคับการ student8832@vajiravudhcollege.com
15 8835 นายพลธน ทุมสท้าน
จิตรลดา student8835@vajiravudhcollege.com
16 8840 นายศุภกร อุบลจิตต์
จงรักภักดี student8840@vajiravudhcollege.com
17 8842 นายสัภยา รามนัฏ
พญาไท student8842@vajiravudhcollege.com
18 8919 นายกรวิน บุญนุชิต
ดุสิต student8919@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2

หมายเหตุ

IEP
IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H3 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ชือ่ ครูประจาชัน้ นายอุประจิตร รวมทรัพย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชือ่ - สกุล
คณะ
mail
1 8731 นายกรดนัย วงศ์เสรีนุกลุ
จิตรลดา student8731@vajiravudhcollege.com
2 8737 นายกิตติธัช เธียรปรีชา
ผู้บังคับการ student8737@vajiravudhcollege.com
3 8742 นายจิตรภณ สุพีสุนทร
จิตรลดา student8742@vajiravudhcollege.com
4 8747 นายชินวุฒิ ถนอมสิงห์
จิตรลดา student8747@vajiravudhcollege.com
5 8748 นายชิษณุชา หงษ์เหม
ผู้บังคับการ student8748@vajiravudhcollege.com
6 8754 นายติณณภพ ลิ่มไพบูลย์
พญาไท student8754@vajiravudhcollege.com
7 8765 นายธีรภัทร มาลัยกฤษณะชลี จงรักภักดี student8765@vajiravudhcollege.com
8 8767 นายปณธร เตียเอี่ยมดี
ผู้บังคับการ student8767@vajiravudhcollege.com
9 8768 นายปรมัตถ์ รัฐปัตย์
ศักดิ์ศรีมงคล student8768@vajiravudhcollege.com
10 8771 นายปัณณ สุวัฒนกร
ศักดิ์ศรีมงคล student8771@vajiravudhcollege.com
11 8775 นายปารมินทร์ มหัทธนาดุลย์
จิตรลดา student8775@vajiravudhcollege.com
12 8781 นายภวัต วรศรี
ผู้บังคับการ student8781@vajiravudhcollege.com
13 8784 นายภัทรวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
ผู้บังคับการ student8784@vajiravudhcollege.com
14 8794 นายภูริวัจน์ เกษมฐิติพันธุ์
จิตรลดา student8794@vajiravudhcollege.com
15 8797 นายมาพูล ภูวปัญญาสิริ
ศักดิ์ศรีมงคล student8797@vajiravudhcollege.com
16 8801 นายวรรธนัย กอมนชัย
จงรักภักดี student8801@vajiravudhcollege.com
17 8802 นายวริศ บุณยเกียรติ
จิตรลดา student8802@vajiravudhcollege.com
ศักดิ์ศรีมงคล student8805@vajiravudhcollege.com
18 8805 นายพงษ์ดนัย สิริฐากุลพงศ์
19 8822 นายจอมทัพ พูลสวัสดิ์
ดุสิต student8822@vajiravudhcollege.com
20 8824 นายจิรัฐิติ พิบูลย์กจิ สกุล
จิตรลดา student8824@vajiravudhcollege.com
21 8830 นายประยุทธ พัดเพชร
ศักดิ์ศรีมงคล student8830@vajiravudhcollege.com
22 8834 นายพชรพงษ์ สาครสินธุ์
พญาไท student8834@vajiravudhcollege.com
23 8924 นายภากร สุทธิรักษ์
ดุสิต student8924@vajiravudhcollege.com
24 9150 นายสุวิจกั ขณ์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ศักดิ์ศรีมงคล student9150@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

หมายเหตุ

IEP

28 ธันวาคม 2564

รายชือ่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ
ชือ่ ครูประจาชัน้ นางสาวเพียงฤทัย นนท์ธนารักษา นางสาวเจตวิภา บุรณเวช

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชือ่ - สกุล
1 8739 นายเกษตร เกษตรสุนทร
2 8744 นายชลัช มีพานิช
3 8749 นายฐนกฤตย์ อรัญนารถ
4 8756 นายธณาวิชญ์ พูลพิพัฒน์
5 8758 นายธนทัตธ์ งามสมเศษ
6 8762 นายธนิกท์ ประภานนท์
7 8769 นายปรรณพัชร วุฒิธรรมกิตติ
8 8770 นายประวันวิทย์ พรหมมี
9 8779 นายพัทธนันท์ โพธิ์ทอง
10 8780 นายพาทิศ พินิจศักดิ์
11 8785 นายภาคิน อาภาพันธุ์
12 8793 นายภูริชญ์ ศรีอทุ ารวงศ์
13 8807 นายสุทธิภัทร บุณยาจิณ
14 8808 นายอติวิชญ์ สุนทร
15 8828 นายธฤต จิระพงษ์ตระกูล
16 8836 นายภูดิท ตวงสิทธิสมบัติ
17 8841 นายสมุทร ลิม โจเคลา
18 8920 นายชวกร ฮ้อแสงชัย
19 8921 นายฑิมภ์ สุนทรพจน์
20 8926 นายแอนดรูว์ มนู เฟฮีย์
21 8763 นายธราดล เทียนประสิทธิ์
22 8766 นายปกาศิต ตันกาแหง
23 8782 นายภวัต เรณุมาศ
24 8838 นายรัชชานนท์ อุทัยเชฏฐ์
25 8839 นายภูษิต ชิณวงศ์

คณะ
จงรักภักดี
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
จงรักภักดี
ดุสิต
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
ดุสิต
ดุสิต
จงรักภักดี
ผู้บังคับการ
พญาไท
พญาไท
ศักดิ์ศรีมงคล
พญาไท
ดุสิต
ศักดิ์ศรีมงคล
จิตรลดา
ศักดิ์ศรีมงคล
จงรักภักดี
ศักดิ์ศรีมงคล
ศักดิ์ศรีมงคล

mail
student8739@vajiravudhcollege.com
student8744@vajiravudhcollege.com
student8749@vajiravudhcollege.com
student8756@vajiravudhcollege.com
student8758@vajiravudhcollege.com
student8762@vajiravudhcollege.com
student8769@vajiravudhcollege.com
student8770@vajiravudhcollege.com
student8779@vajiravudhcollege.com
student8780@vajiravudhcollege.com
student8785@vajiravudhcollege.com
student8793@vajiravudhcollege.com
student8807@vajiravudhcollege.com
student8808@vajiravudhcollege.com
student8828@vajiravudhcollege.com
student8836@vajiravudhcollege.com
student8841@vajiravudhcollege.com
student8920@vajiravudhcollege.com
student8921@vajiravudhcollege.com
student8926@vajiravudhcollege.com
student8763@vajiravudhcollege.com
student8766@vajiravudhcollege.com
student8782@vajiravudhcollege.com
student8838@vajiravudhcollege.com
student8839@vajiravudhcollege.com

ห้องเดิม
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5

หมายเหตุ
(ญีป่ นุ่ )
(จีน)
(จีน)
(ญีป่ นุ่ )
(จีน)
(ฝรังเศส)
(จีน)
IGCSE / IEP
(ฝรังเศส)
(ญีป่ นุ่ )
(ญีป่ นุ่ )
(จีน)
(จีน)
(จีน)
IGCSE / IEP
IGCSE / IEP
IGCSE / IEP
(จีน) / IEP
(ฝรังเศส)
IGCSE / IEP

28 ธันวาคม 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

P4S1

ห้องเรียน วช 100-202

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1
การใช้ iPad เบื้องต้น
ภาษาไทย 4
Maxine (Gr1), Anell (Gr3), Ryan (Gr4)
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ครูมงคล
ตึกประถม 2 ห้อง 231/2
วช 100-202, วช 100-203, วช 100-404
วช 100-202
ศิลปศึกษา 4 (ดนตรี) คณิตศาสตร์ 4
วิทยาศาสตร์ 4
ภาษาไทย 4
ครูชนิกา
ครูตติยา
ครูสุมณฑา
ครูธนัชชา
ตึกประถม 3 ห้อง 325 วช 100-202
วช 100-201
วช 100-202
การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1
การงานอาชีพ 4
ภาษาจีน 1 / ภาษาญี่ปุ่น 1
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูปณิธาน
ครูตติยา
ว่าง
สุนัดดา (จ1), เสาวกาญจน์ (จ2),ชุติมา (ญ1)
แนะแนว
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
วช 100-202
วช 100-202, วช 100-203, วช 100-303
คณิตศาสตร์ 4
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
สังคมศึกษา 4
ครูตติยา
ครูนัฐสิทธิ์
ครูนัฐสิทธิ์
ครูณิชิรา
วช 100-202
ตึกประถม 2 ห้อง 223 ตึกประถม 2 ห้อง 223
วช 100-202
ศิลปศึกษา 4 (ศิลปะ) สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 4
ประวัติศาสตร์ 4
ภาษาอังกฤษ 4
ครูอนามัย
ครูจิตตรา
ครูตติยา
ครูณิชิรา
ครูพิมพ์นภา
ตึกประถม 2 ห้อง 221 วช 100-201
วช 100-202
วช 100-202
วช 100-202

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

P4S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-203

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1
คณิตศาสตร์ 4
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
Maxine (Gr1), Anell (Gr3), Ryan (Gr4)
ครูตติยา
ครูนัฐสิทธิ์
ครูนัฐสิทธิ์
วช 100-202, วช 100-203, วช 100-404
วช 100-203
ตึกประถม 2 ห้อง 223 ตึกประถม 2 ห้อง 223
วิทยาศาสตร์ 4
การใช้ iPad เบื้องต้น คณิตศาสตร์ 4
ภาษาไทย 4
ครูสุมณฑา
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ครูตติยา
ครูมงคล
ตึกประถม 2 ห้อง 231/2
วช 100-201
วช 100-203
วช 100-203
ภาษาอังกฤษ 4
การงานอาชีพ 4
ภาษาจีน 1 / ภาษาญี่ปุ่น 1
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูพิมพ์นภา
ครูปณิธาน
สุนัดดา (จ1), เสาวกาญจน์ (จ2),ชุติมา (ญ1)
แนะแนว
วช 100-203
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
วช 100-202, วช 100-203, วช 100-303
ศิลปศึกษา 4 (ดนตรี) สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1
สังคมศึกษา 4
คณิตศาสตร์ 4
ครูชนิกา
ครูจิตตรา
ครูณิชิรา
ครูตติยา
ตึกประถม 3 ห้อง 325 วช 100-201
วช 100-203
วช 100-203
ภาษาไทย 4
ประวัติศาสตร์ 4 ศิลปศึกษา 4 (ศิลปะ) การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1
ครูธนัชชา
ครูณิชิรา
ครูอนามัย
ครูตติยา
ว่าง
วช 100-203
วช 100-203
ตึกประถม 2 ห้อง 221 วช 100-203

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

P4S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-204

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ภาษาไทย 4
ภาษาอังกฤษ 4
ครูมงคล
ครูพิมพ์นภา
วช 100-204
วช 100-204
คณิตศาสตร์ 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1
ครูตติยา
Maxine (Gr2), Anell (Gr5), Ryan (Gr6)
วช 100-204
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-305
วิทยาศาสตร์ 4
คณิตศาสตร์ 4
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูสุมณฑา
ครูตติยา
แนะแนว
วช 100-201
วช 100-204
การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1 ศิลปศึกษา 4 (ศิลปะ) ศิลปศึกษา 4 (ดนตรี)
สุนัดดา (จ3), เสาวกาญจน์ (จ4)อาภา (จ5), ขุติมา (ญ2)
ครูตติยา
ครูจิตตรา
ครูอนามัย
ครูชนิกา
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-203, วช 100-305
วช 100-204
วช 100-201
ตึกประถม 2 ห้อง 221 ตึกประถม 3 ห้อง 325
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
ภาษาไทย 4
ประวัติศาสตร์ 4
ครูนัฐสิทธิ์
ครูนัฐสิทธิ์
ครูธนัชชา
ครูณิชิรา
ว่าง
ตึกประถม 2 ห้อง 223 ตึกประถม 2 ห้อง 223
วช 100-204
วช 100-204

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์ 4 การใช้ iPad เบื้องต้น
ครูตติยา
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ตึกประถม 2 ห้อง 231/2
วช 100-204
การงานอาชีพ 4
ครูปณิธาน
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
สังคมศึกษา 4
ครูณิชิรา
วช 100-204
ภาษาจีน 1 / ภาษาญี่ปุ่น 1

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

P4S4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-205

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

พลศึกษา 4
สังคมศึกษา 4
คณิตศาสตร์ 4
ครูนัฐสิทธิ์
ครูณิชิรา
ครูตติยา
ตึกประถม 2 ห้อง 231/2 ตึกประถม 2 ห้อง 223
วช 100-205
วช 100-205
คณิตศาสตร์ 4
ภาษาไทย 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1
ครูตติยา
ครูมงคล
Maxine (Gr2), Anell (Gr5), Ryan (Gr6)
วช 100-205
วช 100-205
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-305
สุขศึกษา 4
สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1 ประวัติศาสตร์ 4
คณิตศาสตร์ 4
การงานอาชีพ 4
ครูนัฐสิทธิ์
ครูจิตตรา
ครูณิชิรา
ครูตติยา
ครูปณิธาน
ตึกประถม 2 ห้อง 223 วช 100-201
วช 100-205
วช 100-205
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ภาษาจีน 1 / ภาษาญี่ปุ่น 1
ศิลปศึกษา 4 (ศิลปะ) การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1 ศิลปศึกษา 4 (ดนตรี)
สุนัดดา (จ3), เสาวกาญจน์ (จ4)อาภา (จ5), ขุติมา (ญ2)
ครูอนามัย
ครูตติยา
ครูชนิกา
ว่าง
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-203, วช 100-305 ตึกประถม 2 ห้อง 221
วช 100-205
ตึกประถม 3 ห้อง 325
ภาษาอังกฤษ 4
วิทยาศาสตร์ 4
ภาษาไทย 4
ครูพิมพ์นภา
ครูสุมณฑา
ครูธนัชชา
วช 100-205
วช 100-201
วช 100-205

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

การใช้ iPad เบื้องต้น
ครูพงษ์พิพัฒณ์

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Online :

P4H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-305

พุธ
พฤหัสบดี

สุนัดดา (จ3), เสาวกาญจน์ (จ4)อาภา (จ5), ขุติมา (ญ2)
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-203, วช 100-305

ศุกร์
หมายเหตุ

สังคมศึกษา 4
ครูณิชิรา
วช 100-305

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

การใช้ iPad เบื้องต้น ศิลปศึกษา 4 (ศิลปะ)
การงานอาชีพ 4
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ครูอนามัย
ครูปณิธาน
ตึกประถม 2 ห้อง 231/2 ตึกประถม 2 ห้อง 221
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ประวัติศาสตร์ 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 1
ครูณิชิรา
Maxine (Gr2), Anell (Gr5), Ryan (Gr6)
วช 100-305
วช 100-204, วช 100-205, วช 100-305
สุขศึกษา 4
สนุกกับวิทยาศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์ 4
ครูนัฐสิทธิ์
ครูจิตตรา
ครูสุมณฑา
ตึกประถม 2 ห้อง 223 วช 100-301
วช 100-201
คณิตศาสตร์ 4
พลศึกษา 4
ครูสมพร
ครูนัฐสิทธิ์
ว่าง
วช 100-305
ตึกประถม 2 ห้อง 223
ศิลปศึกษา 4 (ดนตรี) การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 1
ภาษาไทย 4
ครูชนิกา
ครูตติยา
ครูมงคล
ตึกประถม 3 ห้อง 325 วช 100-305
วช 100-305

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษ 4
ครูพิมพ์นภา
วช 100-305
ภาษาไทย 4
ครูธนัชชา
วช 100-305
คณิตศาสตร์ 4
ครูสมพร
วช 100-305
ภาษาจีน 1 / ภาษาญี่ปุ่น 1

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

P5S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-302

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ภาษาไทย 5
ครูอาไพพรรณ
วช 100-302
สังคมศึกษา 5
ครูเบญจวรรณ
วช 100-302
คณิตศาสตร์ 5
สุขศึกษา 5
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูนพพร
ครูนัฐสิทธิ์
แนะแนว
วช 100-302
ตึกประถม 2 ห้อง 223
ภาษาอังกฤษ 5
ครูพิมพ์นภา
วช 100-302
การออกแบบกราฟิคด้วย iPad
ครูอดิสรณ์
ตึกประถม 3 ห้อง 312

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
คณิตศาสตร์ 5
เสาวกาญจน์ (จ1), สุนัดดา (จ2), ธนพร (ญ1)
ครูนพพร
วช 100-302, วช 100-303, วช 100-501
วช 100-302
เรียนรู้กับไมโครบิต
ศิลปศึกษา 5 (ศิลปะ) ศิลปศึกษา 5 (ดนตรี)
ครูธีรวัชร์
ครูอนามัย
ครูชนิกา
วช 100-302
ตึกประถม 2 ห้อง 221 ตึกประถม 3 ห้อง 325
วิทยาศาสตร์ 5
ภาษาไทย 5
ครูเจตชรินทร์
ครูอาไพพรรณ
วช 100-301
วช 100-302
วิทยาการคานวณ 2
ประวัติศาสตร์ 5
คณิตศาสตร์ 5
ครูอดิสรณ์
ครูเบญจวรรณ
ครูนพพร
ตึกประถม 3 ห้อง 312
วช 100-302
วช 100-302
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2
พลศึกษา 5
Anell (Gr1), Ryan (Gr3), Maxine (Gr4)
ครูนัฐสิทธิ์
วช 100-302, วช 100-303, วช 100-503
ตึกประถม 2 ห้อง 223

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

P5S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-303

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
ศิลปศึกษา 5 (ดนตรี)
สุขศึกษา 5
สังคมศึกษา 5
เสาวกาญจน์ (จ1), สุนัดดา (จ2), ธนพร (ญ1)
ครูชนิกา
ครูนัฐสิทธิ์
ครูเบญจวรรณ
วช 100-302, วช 100-303, วช 100-501 ตึกประถม 3 ห้อง 325 ตึกประถม 2 ห้อง 223
วช 100-303
ภาษาไทย 5
ประวัติศาสตร์ 5
คณิตศาสตร์ 5
การออกแบบกราฟิคด้วย iPad
ครูอาไพพรรณ
ครูเบญจวรรณ
ครูนพพร
ครูอดิสรณ์
วช 100-303
วช 100-303
วช 100-303
ตึกประถม 3 ห้อง 312
เรียนรู้กับไมโครบิต
ศิลปศึกษา 5 (ศิลปะ) คณิตศาสตร์ 5
วิทยาศาสตร์ 5
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูธีรวัชร์
ครูอนามัย
ครูนพพร
ครูเจตชรินทร์
แนะแนว
วช 100-303
ตึกประถม 2 ห้อง 221 วช 100-303
วช 100-301
ภาษาอังกฤษ 5
วิทยาการคานวณ 2
ภาษาไทย 5
ครูพิมพ์นภา
ครูอดิสรณ์
ครูอาไพพรรณ
วช 100-303
ตึกประถม 3 ห้อง 312
วช 100-303
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2
คณิตศาสตร์ 5
พลศึกษา 5
Anell (Gr1), Ryan (Gr3), Maxine (Gr4)
ครูนพพร
ครูนัฐสิทธิ์
วช 100-302, วช 100-303, วช 100-503
วช 100-303
ตึกประถม 2 ห้อง 223

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

P5S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-304

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์ 5
ภาษาไทย 5
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูเจตชรินทร์
ครูอาไพพรรณ
เสาวกาญจน์ (จ3), สุนัดดา (จ4), ชุติมา (ญ2)
วช 100-301
วช 100-304
วช 100-304, วช 100-305, วช 100-405
คณิตศาสตร์ 5
เรียนรู้กับไมโครบิต
ศิลปศึกษา 5 (ดนตรี) ศิลปศึกษา 5 (ศิลปะ)
ครูนพพร
ครูธีรวัชร์
ครูชนิกา
ครูอนามัย
วช 100-304
วช 100-304
ตึกประถม 3 ห้อง 325 ตึกประถม 2 ห้อง 221
วิทยาการคานวณ 2
คณิตศาสตร์ 5
สุขศึกษา 5
ภาษาอังกฤษ 5
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูอดิสรณ์
ครูนพพร
ครูนัฐสิทธิ์
ครูพิมพ์นภา
แนะแนว
ตึกประถม 3 ห้อง 312
วช 100-304
ตึกประถม 2 ห้อง 223
วช 100-304
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 2
ประวัติศาสตร์ 5
คณิตศาสตร์ 5
พลศึกษา 5
Anell (Gr2), Ryan (Gr5), Maxine (Gr6)
ครูเบญจวรรณ
ครูนพพร
ครูนัฐสิทธิ์
วช 100-304, วช 100-503, วช 100-402
วช 100-304
วช 100-304
ตึกประถม 2 ห้อง 223
การออกแบบกราฟิคด้วย iPad
ภาษาไทย 5
สังคมศึกษา 5
ครูอดิสรณ์
ครูอาไพพรรณ
ครูเบญจวรรณ
ตึกประถม 3 ห้อง 312
วช 100-304
วช 100-304

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

P5H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-402

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์ 5
สังคมศึกษา 5
ศิลปศึกษา 5 (ดนตรี)
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูนพพร
ครูเบญจวรรณ
ครูชนิกา
เสาวกาญจน์ (จ3), สุนัดดา (จ4), ชุติมา (ญ2)
วช 100-402
วช 100-402
ตึกประถม 3 ห้อง 325 วช 100-304, วช 100-305,วช 100-405
วิทยาการคานวณ 2
พลศึกษา 5
ประวัติศาสตร์ 5
ภาษาอังกฤษ 5
ครูอดิสรณ์
ครูนัฐสิทธิ์
ครูเบญจวรรณ
ครูพิมพ์นภา
ตึกประถม 3 ห้อง 312
ตึกประถม 2 ห้อง 223 วช 100-402
วช 100-402
ภาษาไทย 5
เรียนรู้กับไมโครบิต
สุขศึกษา 5
ศิลปศึกษา 5 (ศิลปะ)
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูอาไพพรรณ
ครูธีรวัชร์
ครูนัฐสิทธิ์
ครูอนามัย
แนะแนว
วช 100-402
วช 100-402
ตึกประถม 2 ห้อง 223 ตึกประถม 2 ห้อง 221
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิทยาศาสตร์ 5
คณิตศาสตร์ 5
Anell (Gr2), Ryan (Gr.5), Maxine (Gr6)
ครูเจตชรินทร์
ครูนพพร
วช 100-304, วช 100-503, วช 100-402
วช 100-301
วช 100-402
คณิตศาสตร์ 5
การออกแบบกราฟิคด้วย iPad
ภาษาไทย 5
ครูนพพร
ครูอดิสรณ์
ครูอาไพพรรณ
วช 100-402
ตึกประถม 3 ห้อง 312
วช 100-402

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

P6S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-501

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาการคานวณ 3
คณิตศาสตร์ 6
วิทยาศาสตร์ 6
พลศึกษา 6
ครูกมลทิพย์
ครูวิทาธรณ์
ครูสุมณฑา
ครูนิวัฒน์
ตึกประถม 3 ห้อง 311
วช 100-501
วช 100-401
ตึกประถม 2 ห้อง 222
ภาษาอังกฤษ 6
ภาษาไทย 6
สะเต็มศึกษา
ครูพิมพ์นภา
ครูอาไพพรรณ
ครูเจตชรินทร์
วช 100-501
วช 100-501
วช 100-301
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3
คณิตศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
ลูกเสือ รักษาดินแดน
Ryan (Gr1), Maxine (Gr3), Anell (Gr4)
ครูวิทาธรณ์
ครูปัทมา
แนะแนว
วช 100-501, วช 100-403, วช 100-404
วช 100-501
วช 100-501
ภาษาไทย 6
ภาษาจีน 3 / ภาษาญีปุ่น 3
สุขศึกษา 6
ศิลปศึกษา 6 (ศิลปะ)
ครูอาไพพรรณ
อาภา (จ1), สุนัดดา (จ2), ชุติมา (ญ1)
ครูนิวัฒน์
ครูอนามัย
วช 100-501
วช 100-202, วช 100-403, วช 100-501 ตึกประถม 2 ห้อง 222 ตึกประถม 2 ห้อง 221
คณิตศาสตร์ 6
ประวัติศาสตร์ 6 ศิลปศึกษา 6 (นาฏศิลป์)
การสร้างหนังสั้นด้วย iPad
ครูวิทาธรณ์
ครูปัทมา
ครูวรารัตน์
ครูปณิธาน
วช 100-501
วช 100-501
ตึกประถม 3 ห้อง 322
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

P6S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-403

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ศิลปศึกษา 6 (ศิลปะ) คณิตศาสตร์ 6
ภาษาอังกฤษ 6
พลศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6
ครูอนามัย
ครูวิทาธรณ์
ครูมารศรี
ครูนิวัฒน์
ครูปัทมา
ตึกประถม 2 ห้อง 221 วช 100-403
วช 100-403
ตึกประถม 2 ห้อง 222 วช 100-403
คณิตศาสตร์ 6
การสร้างหนังสั้นด้วย iPad
วิทยาการคานวณ 3
ครูวิทาธรณ์
ครูปณิธาน
ครูกมลทิพย์
วช 100-403
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ตึกประถม 3 ห้อง 311
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3
ภาษาไทย 6
สุขศึกษา 6
ลูกเสือ รักษาดินแดน
Ryan (Gr1), Maxine (Gr3), Anell (Gr4)
ครูจุฑาคภัสติ์
ครูนิวัฒน์
แนะแนว
วช 100-501, วช 100-403, วช 100-404
วช 100-403
ตึกประถม 2 ห้อง 222
สะเต็มศึกษา
ภาษาจีน 3 / ภาษาญีปุ่น 3
สังคมศึกษา 6
ครูเจตชรินทร์
อาภา (จ1), สุนัดดา (จ2), ชุติมา (ญ1)
ครูปัทมา
วช 100-301
วช 100-202, วช 100-403, วช 100-501
วช 100-403
ศิลปศึกษา 6 (นาฏศิลป์)
วิทยาศาสตร์ 6
คณิตศาสตร์ 6
ภาษาไทย 6
ครูสุมณฑา
ครูวิทาธรณ์
ครูพิษณุ
ครูวรารัตน์
วช 100-401
วช 100-403
วช 100-403
ตึกประถม 3 ห้อง 322

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

P6S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-404

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ศิลปศึกษา 6 (ศิลปะ)
พลศึกษา 6
ภาษาอังกฤษ 6
ครูอนามัย
ครูนิวัฒน์
ครูมารศรี
ตึกประถม 2 ห้อง 221 ตึกประถม 2 ห้อง 222
วช 100-404
สะเต็มศึกษา
สังคมศึกษา 6
อาภา (จ3), สุนัดดา (จ4),ธนพร (ญ2), เสาวกาญจน์ (จ5)
ครูเจตชรินทร์
ครูปัทมา
วช 100-404, วช 100-405, วช 100-402, วช 100-502
วช 100-301
วช 100-404
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3
ประวัติศาสตร์ 6
สุขศึกษา 6
คณิตศาสตร์ 6
Ryan (Gr1), Maxine (Gr3), Anell (Gr4)
ครูปัทมา
ครูนิวัฒน์
ครูวิทาธรณ์
วช 100-501, วช 100-403, วช 100-404
วช 100-404
ตึกประถม 2 ห้อง 222 วช 100-404
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์ 6
วิทยาการคานวณ 3
ครูจุฑาคภัสติ์
ครูวิทาธรณ์
ครูกมลทิพย์
วช 100-404
วช 100-404
ตึกประถม 3 ห้อง 311
ศิลปศึกษา 6 (นาฏศิลป์)
ภาษาไทย 6
การสร้างหนังสั้นด้วย iPad
คณิตศาสตร์ 6
ครูพิษณุ
ครูปณิธาน
ครูวรารัตน์
ครูวิทาธรณ์
วช 100-404
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ตึกประถม 3 ห้อง 322 วช 100-404

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์ 6
ครูสุมณฑา
วช 100-401
ภาษาจีน 3 / ภาษาญีปุ่น 3

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

P6S4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-405

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ศิลปศึกษา 6 (นาฏศิลป์)
คณิตศาสตร์ 6
พลศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6
สะเต็มศึกษา
ครูวิทาธรณ์
ครูวรารัตน์
ครูนิวัฒน์
ครูปัทมา
ครูเจตชรินทร์
วช 100-405
ตึกประถม 3 ห้อง 322 ตึกประถม 2 ห้อง 222 วช 100-405
วช 100-301
ภาษาจีน 3 / ภาษาญีปุ่น 3
สังคมศึกษา 6
ภาษาอังกฤษ 6
อาภา (จ3), สุนัดดา (จ4),ธนพร (ญ2), เสาวกาญจน์ (จ5)
ครูปัทมา
ครูมารศรี
วช 100-404, วช 100-405, วช 100-402, วช 100-502
วช 100-405
วช 100-405
วิทยาการคานวณ 3
คณิตศาสตร์ 6
สุขศึกษา 6
ภาษาไทย 6
ครูกมลทิพย์
ครูวิทาธรณ์
ครูนิวัฒน์
ครูพิษณุ
ตึกประถม 3 ห้อง 311
วช 100-405
ตึกประถม 2 ห้อง 222
วช 100-405
คณิตศาสตร์ 6
ภาษาไทย 6
วิทยาศาสตร์ 6
ครูวิทาธรณ์
ครูจุฑาคภัสติ์
ครูสุมณฑา
วช 100-405
วช 100-405
วช 100-401
การสร้างหนังสั้นด้วย iPad
ศิลปศึกษา 6 (ศิลปะ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3
ครูปณิธาน
ครูอนามัย
Ryan (Gr2), Maxine (Gr5), Anell (Gr6)
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ตึกประถม 2 ห้อง 221
วช 100-405, วช 100-501, วช 100-502

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Online :

P6H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 100-502

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

คณิตศาสตร์ 6
ครูวิทาธรณ์
วช 100-502

ศิลปศึกษา 6 (ศิลปะ)
ครูอนามัย
ตึกประถม 2 ห้อง 221
คณิตศาสตร์ 6
ครูวิทาธรณ์
วช 100-502

สุขศึกษา 6
พลศึกษา 6
อาภา (จ3), สุนัดดา (จ4),ธนพร (ญ2), เสาวกาญจน์ (จ5)
ครูนิวัฒน์
ครูนิวัฒน์
วช 100-404, วช 100-405, วช 100-402, วช 100-502 ตึกประถม 2 ห้อง 222 ตึกประถม 2 ห้อง 222
ภาษาไทย 6
วิทยาการคานวณ 3
คณิตศาสตร์ 6 ศิลปศึกษา 6 (ดนตรี)
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูจุฑาคภัสติ์
ครูกมลทิพย์
ครูวิทาธรณ์
ครูวรารัตน์
แนะแนว
วช 100-502
วช 100-502
ตึกประถม 3 ห้อง 311
ตึกประถม 3 ห้อง 322
วิทยาศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
การสร้างหนังสั้นด้วย iPad
ครูสุมณฑา
ครูปัทมา
ครูปณิธาน
วช 100-401
วช 100-502
ตึกประถม 2 ห้อง 231/1
ประวัติศาสตร์ 6
สะเต็มศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3
ครูปัทมา
ครูเจตชรินทร์
Ryan (Gr2), Maxine (Gr5), Anell (Gr6)
วช 100-502
วช 100-301
วช 100-405, วช 100-501, วช 100-502

กีฬา

อังคาร

ภาษาไทย 6
ครูพิษณุ
วช 100-502

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษ 6
ครูมารศรี
วช 100-502
ภาษาจีน 3 / ภาษาญีปุ่น 3

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Onsite :

1S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 102

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูอัจฉรา
วช 102
ภาษาไทย 2
สังคมศึกษา 2
ครูฐิติมน
ครูนันทิยา
วช 102
วช 102
สุขศึกษา 2
ทัศนศิลป์ 2
ครูมาโนช
ครูชยาคมน์
วช 102
วส 202
พลศึกษา 2
ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
ครูมาโนช
ครูล้อมเดช
วช 102
วส 201
การงานอาชีพ 1
ครูพงษ์พิพัฒณ์
วส 305

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษ 2
ประวัติศาสตร์ 2
JP (Gr.1), Jeffrey (Gr3), Moundhir (Gr4)
ครูเนตรกมล
วช 102, วช 103, วช 104
วช 102
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 วิทยาศาสตร์ 2
T. Lan (จ1), สิทธิชัย (จ2), Takao (ญ1)
ครูมนต์ทิพย์
ครูประยงค์
วช 102, วช 103, วช 104
วช 102
ปช 202
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์ 2
ครูมนต์ทิพย์
ครูประยงค์
วช 102
ปช 202
โครงงานนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
สังคมศึกษา 2
ครูเจตวิภา
ครูนันทิยา
วส 204
วช 102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทย 2
ครูมารศรี
ครูฐิติมน
วช 102
วช 102

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Onsite :

1S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 103

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
JP (Gr.1), Jeffrey (Gr3), Moundhir (Gr4)
ครูพรธิวา
ครูล้อมเดช
วช 102, วช 103, วช 104
วช 103
วส 201
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
วิทยาศาสตร์ 2
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
T. Lan (จ1), สิทธิชัย (จ2), Takao (ญ1)
ครูประยงค์
ครูฐิติมน
ครูมนต์ทิพย์
วช 102, วช 103, วช 104
ปช 202
วช 103
วช 103
วิทยาศาสตร์ 2
ประวัติศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 2
ทัศนศิลป์ 2
สุขศึกษา 2
ครูประยงค์
ครูเนตรกมล
ครูนันทิยา
ครูชยาคมน์
ครูมาโนช
ปช 202
วช 103
วช 103
วส 202
วช 103
ภาษาไทย 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
พลศึกษา 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ครูฐิติมน
ครูมนต์ทิพย์
ครูมาโนช
ครูมารศรี
วช 103
วช 103
วช 103
วช 103
โครงงานนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
การงานอาชีพ 1
สังคมศึกษา 2
ครูฐิติมา
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ครูนันทิยา
ปช 201
วส 305
วช 103

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Onsite :

1S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 104

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

พลศึกษา 2
ประวัติศาสตร์ 2
ครูมาโนช
ครูเนตรกมล
วช 104
วช 104
สุขศึกษา 2
ภาษาไทย 2
ครูมาโนช
ครูฐิติมน
วช 104
วช 104
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูอัจฉรา
วช 104
โครงงานนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
ครูประยงค์
ปช 202
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์
วช 104

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาอังกฤษ 2
ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
JP (Gr.1), Jeffrey (Gr3), Moundhir (Gr4)
ครูล้อมเดช
วช 102, วช 103, วช 104
วส 201
วิทยาศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 2
ครูประยงค์
ครูนันทิยา
ปช 202
วช 104
ภาษาไทย 2
ทัศนศิลป์ 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูฐิติมน
ครูชยาคมน์
ครูมนต์ทิพย์
วช 104
วส 202
วช 104
วิทยาศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 2
การงานอาชีพ 1
ครูประยงค์
ครูนันทิยา
ครูพงษ์พิพัฒณ์
ปช 202
วช 104
วส 305
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วราภรณ์ (จ3), สิทธิชัย (จ4), Takao (ญ2)
ครูมารศรี
วช 103, วช 104, วช 105
วช 104

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Onsite :

1S4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 105

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

วิทยาศาสตร์ 2
ประวัติศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประยงค์
ครูเนตรกมล
ครูมนต์ทิพย์
ปช 202
วช 105
วช 105
ภาษาไทย 2
ภาษาอังกฤษ 2
ครูฐิติมน
JP (Gr.2), Jeffrey (Gr5), Moundhir (Gr6)
วช 105
วช 105, วว 109, วว 110
สังคมศึกษา 2
สุขศึกษา 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูนันทิยา
ครูมาโนช
ครูมารศรี
แนะแนว
วช 105
วช 105
วช 105
ทัศนศิลป์ 2
ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
การงานอาชีพ 1
ครูชยาคมน์
ครูล้อมเดช
ครูพงษ์พิพัฒณ์
วส 202
วส 201
วส 305
พลศึกษา 2
วิทยาศาสตร์ 2
ภาษาไทย 2
ครูมาโนช
ครูประยงค์
ครูฐิติมน
วช 105
ปช 202
วช 105

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

สังคมศึกษา 2
ครูนันทิยา
วช 105
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูพรธิวา
วช 105
สนุกกับ STEM
ครูบุษกร
ปช 304
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์
วช 105
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
วราภรณ์ (จ3), สิทธิชัย (จ4), Takao (ญ2)
วช 103, วช 104, วช 105

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

1L1

อังคาร

สังคมศึกษา 2
ครูนันทิยา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์
สุขศึกษา 2
ครูมาโนช

ภาษาไทย 2
ครูฐิติมน
ภาษาอังกฤษ 2
JP (Gr.2), Jeffrey (Gr5), Moundhir (Gr6)

พุธ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ครูมารศรี

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูอัจฉรา

พฤหัสบดี

สนุกกับ STEM
ครูบุษกร

ศุกร์

การงานอาชีพ 1
ครูพงษ์พิพัฒณ์

ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
ภาษาไทย 2
ครูล้อมเดช
ครูฐิติมน
วส 201
ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
วราภรณ์ (จ5), สิทธิชัย (จ6), ชุติมา (ญ3)

หมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ 2
ครูเนตรกมล

ทัศนศิลป์ 2
ครูจิตติมา
วส 202
สังคมศึกษา 2
ครูนันทิยา

วิทยาศาสตร์ 2
ครูประยงค์

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พลศึกษา 2
ครูมาโนช

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์ 2
ครูประยงค์

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

1L2

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ทัศนศิลป์ 2
ครูจิตติมา
วส 202
สังคมศึกษา 2
ครูนันทิยา

ดนตรี-นาฏศิลป์ 2
ครูล้อมเดช
วส 201
การงานอาชีพ 1
ครูพงษ์พิพัฒณ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์

พลศึกษา 2
ครูมาโนช

ประวัติศาสตร์ 2
ครูเนตรกมล

สังคมศึกษา 2
ครูนันทิยา

ภาษาอังกฤษ 2
JP (Gr.2), Jeffrey (Gr5), Moundhir (Gr6)

ภาษาไทย 2
ครูฐิติมน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูมนต์ทิพย์

วิทยาศาสตร์ 2
ครูประยงค์

วิทยาศาสตร์ 2
ครูประยงค์

สนุกกับ STEM
ครูบุษกร

ภาษาจีน 2 / ภาษาญี่ปุ่น 2
วราภรณ์ (จ5), สิทธิชัย (จ6), ชุติมา (ญ3)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ครูมารศรี

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

สุขศึกษา 2
ครูมาโนช

ภาษาไทย 2
ครูฐิติมน

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูพรธิวา

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน Onsite :

2S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 106

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ทัศนศิลป์ 4
วิทยาศาสตร์ 4
ครูชยาคมน์
ครูบุษกร
วส 202
ปช 305
ภาษาไทย 4
ครูดารุณี
วช 106
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
วช 106, วช 204, วช 202, วว 106
วว 107, ปช 304, วว 109, วช 201
ประวัติศาสตร์ 4
สุขศึกษา 4
ครูเนตรกมล
ครูบุญโต
วช 106
วช 106
ดนตรี-นาฏศิลป์ 4
พลศึกษา 4
ครูล้อมเดช
ครูมาโนช
วส 201
วช 106

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4
ครูวรางคณา
อาภา (จ1) / ธนพร (ญ1)
วช 106
วช 106, วช 105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
วิทยาศาสตร์ 4
ครูสุชาดา
ครูบุษกร
วช 106
ปช 305
การงานอาชีพ 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 สังคมศึกษา 4
ครูเจตวิภา
ครูวรางคณา
ครูธีรวัฒน์
วส 301
วช 106
วช 106
ภาษาอังกฤษ 4
ภาษาไทย 4
Jeffrey (Gr1), Moundhir (Gr3), JP (Gr.4), Joss (Gr5)
ครูดารุณี
วช 106, วช 201 ,พร 103, วช 202
วช 106
สังคมศึกษา 4
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูธีรวัฒน์
ครูพรธิวา
วช 106
วช 106

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน Onsite :

2S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 201

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์ 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
พลศึกษา 4
ครูบุษกร
ครูสุชาดา
ครูวรางคณา
ครูมาโนช
ปช 301
วช 201
วช 201
วช 201
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
สังคมศึกษา 4
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4
ครูวรางคณา
ครูธีรวัฒน์
สิทธิชัย (จ2), อาภา (จ3), ธนพร (ญ2)
วช 201
วช 201
วช 201, วช 202, วช 203
ภาษาไทย 4
ดนตรี-นาฏศิลป์ 4
การงานอาชีพ 2
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
ครูดารุณี
ครูล้อมเดช
ครูเจตวิภา
วช 106, วช 204, วช 202, วว 106
วช 201
วส 201
วส 301
วว 107, ปช 304, วว 109, วช 201
ภาษาอังกฤษ 4
ทัศนศิลป์ 4
สุขศึกษา 4
สังคมศึกษา 4
Jeffrey (Gr1), Moundhir (Gr3), JP (Gr.4), Joss (Gr5)
ครูชยาคมน์
ครูบุญโต
ครูธีรวัฒน์
วช 106, วช 201 ,พร 103, วช 202
วส 202
วช 201
วช 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
วิทยาศาสตร์ 4
ภาษาไทย 4
ประวัติศาสตร์ 4
ครูพรธิวา
ครูบุษกร
ครูดารุณี
ครูเนตรกมล
วช 201
ปช 301
วช 201
วช 201

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน Onsite :

2S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 202

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

การงานอาชีพ 2
ครูเจตวิภา
วส 301
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4
สิทธิชัย (จ2), อาภา (จ3), ธนพร (ญ2)
วช 201,วช202,วช203
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
วช 106, วช 204, วช 202, วว 106
วว 107, ปช 304, วว 109, วช 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพรธิวา
วช 202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ครูสุชาดา
วช 202

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ทัศนศิลป์ 4
ครูชยาคมน์
วส 202
สุขศึกษา 4
ครูบุญโต
วช 202
ภาษาไทย 4
ครูดารุณี
วช 202
ประวัติศาสตร์ 4
ครูเนตรกมล
วช 202
พลศึกษา 4
ครูมาโนช
วช 202

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

สังคมศึกษา 4
วิทยาศาสตร์ 4
ครูธีรวัฒน์
ครูบุษกร
วช 202
ปช 305
วิทยาศาสตร์ 4
ดนตรี-นาฏศิลป์ 4
ครูบุษกร
ครูล้อมเดช
ปช 305
วส 201
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
สังคมศึกษา 4
ครูวรางคณา
ครูธีรวัฒน์
วช 202
วช 202
ภาษาอังกฤษ 4
Jeffrey (Gr1), Moundhir (Gr3), JP (Gr.4), Joss (Gr5)
วช 106, วช 201 ,พร 103, วช 202
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ภาษาไทย 4
ครูวรางคณา
ครูดารุณี
วช 202
วช 202

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

2L1

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ภาษาไทย 4
ครูดารุณี
วิทยาศาสตร์ 4
ครูสายทิพย์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูวรางคณา

ภาษาอังกฤษ 4
Jeffrey (Gr2), Moundhir (Gr6), Le'Ana (Gr.7)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูวรางคณา

สังคมศึกษา 4
ครูธีรวัฒน์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ครูสุชาดา

เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา

ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4
สิทธิชัย (จ4), เสาวกาญจน์ (จ5), ธนพร (ญ3)

วิทยาศาสตร์ 4
ครูสายทิพย์

การงานอาชีพ 2
ครูเจตวิภา

พลศึกษา 4
ครูมาโนช

สังคมศึกษา 4
ครูธีรวัฒน์

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ประวัติศาสตร์ 4
ครูเนตรกมล

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ดนตรี-นาฏศิลป์ 4
สุขศึกษา 4
ครูล้อมเดช
ครูบุญโต
วส 201
ทัศนศิลป์ 4
ภาษาไทย 4
ครูจิตติมา
ครูดารุณี
วส 202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพรธิวา

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

2L2

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ 4
ครูเนตรกมล

สังคมศึกษา 4
ครูธีรวัฒน์
วิทยาศาสตร์ 4
ครูสายทิพย์

ภาษาอังกฤษ 4
Jeffrey (Gr2), Moundhir (Gr6), Le'Ana (Gr.7)

ทัศนศิลป์ 4
ครูจิตติมา

ดนตรี-นาฏศิลป์ 4
ครูล้อมเดช
วส 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพรธิวา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4
ครูวรางคณา
สิทธิชัย (จ4), เสาวกาญจน์ (จ5), ธนพร (ญ3)

การงานอาชีพ 2
ครูเจตวิภา

วิทยาศาสตร์ 4
ครูสายทิพย์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
ครูสุชาดา

เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
สังคมศึกษา 4
ครูธีรวัฒน์

พลศึกษา 4
ครูมาโนช

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูวรางคณา

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ภาษาไทย 4
ครูดารุณี

สุขศึกษา 4
ครูบุญโต

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาไทย 4
ครูดารุณี

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Onsite :

3S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 203

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

การออกแบบและเทคโนโลยี 3 วิทยาการคานวณ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ภาษาไทย 6
ทัศนศิลป์ 6
ครูสุชาดา
ครูสมคิด
ครูกมลทิพย์
ครูจุธารัตน์
ครูชยาคมน์
วช 203
พร 201
พร 203
วช 203
วส 402
ภาษาอังกฤษ 6
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
วิทยาศาสตร์ 6
Moundhir (Gr1), JP (Gr.3), Jeffrey (Gr4)
ครูสมมาตร
ครูฐิติมา
วช 203, วช 204, วช 206
วช 203
ปช 201
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
สังคมศึกษา 6
ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
พลศึกษา 6
วช 203, วช 204, วช 206, วว 106
ครูวาสนา
ครูล้อมเดช
ครูบุญโต
วว 107, ปช 301, วส 202, วว 109
วช 203
วส 201
วช 203
ภาษาไทย 6
วิทยาศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูจุธารัตน์
ครูฐิติมา
ครูวาสนา
ครูอัจฉรา
วช 203
ปช 201
วช 203
วช 203
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
สุขศึกษา 6
ประวัติศาสตร์ 6
ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
ครูสมมาตร
ครูบุญโต
ครูเนตรกมล
สิทธิชัย (จ1), T. Lan (จ2), ชุติมา (ญ1)
วช 203
วช 203
วช 203
วช 203, วช 204, วช 102

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Onsite :

3S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 204

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
สุขศึกษา 6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ครูสมมาตร
ครูบุญโต
ครูสุชาดา
วช 204
วช 204
วช 204
ภาษาอังกฤษ 6
สังคมศึกษา 6
พลศึกษา 6
Moundhir (Gr1), JP (Gr.3), Jeffrey (Gr4)
ครูวาสนา
ครูบุญโต
วช 203, วช 204, วช 206
วช 204
วช 204
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
วิทยาศาสตร์ 6
ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
วช 203, วช 204, วช 206, วว 106
ครูสมมาตร
ครูฐิติมา
ครูล้อมเดช
วว 107, ปช 301, วส 202, วว 109
วช 204
ปช 201
วส 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
วิทยาการคานวณ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ภาษาไทย 6
ประวัติศาสตร์ 6
ครูอัจฉรา
ครูกมลทิพย์
ครูสมคิด
ครูจุธารัตน์
ครูเนตรกมล
วช 204
พร 203
พร 201
วช 204
วช 204
ภาษาไทย 6
วิทยาศาสตร์ 6
สังคมศึกษา 6
ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
ครูจุธารัตน์
ครูฐิติมา
ครูวาสนา
สิทธิชัย (จ1), T. Lan (จ2), ธนพร (ญ1)
วช 204
ปช 201
วช 204
วช 203, วช 204, วช 102

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ทัศนศิลป์ 6
ครูชยาคมน์
วส 402

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Onsite :

3S3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วช 206

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์ 6
ทัศนศิลป์ 6
สังคมศึกษา 6 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 วิทยาการคานวณ 3
ครูฐิติมา
ครูชยาคมน์
ครูวาสนา
ครูสมคิด
ครูกมลทิพย์
ปช 201
วส 402
วช 206
พร 201
พร 203
ภาษาอังกฤษ 6
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
Moundhir (Gr1), JP (Gr.3), Jeffrey (Gr4)
ครูจุธารัตน์
ครูสมมาตร
วช 203, วช 204, วช 206
วช 206
วช 206
เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา
วิทยาศาสตร์ 6
ประวัติศาสตร์ 6
พลศึกษา 6
ภาษาไทย 6
ลูกเสือ รักษาดินแดน
วช 203, วช 204, วช 206, วว 106
ครูฐิติมา
ครูเนตรกมล
ครูบุญโต
ครูจุธารัตน์
แนะแนว
วว 107, ปช 301, วส 202, วว 109
ปช 201
วช 206
วช 206
วช 206
ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
สิทธิชัย (จ3), วราภรณ์ (จ4), Takao (ญ2)
ครูอมรรัตน์
ครูสมมาตร
วว 110, วว 107, วว 109
วช 206
วช 206
สังคมศึกษา 6
ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
สุขศึกษา 6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูวาสนา
ครูล้อมเดช
ครูบุญโต
ครูอัจฉรา
วช 206
วส 201
วช 206
วช 206

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

3L1

ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์

วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ครูปัญจพร

สุขศึกษา 6
ครูบุญโต

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูอัจฉรา

สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา

พุธ

เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา

พลศึกษา 6
ครูบุญโต

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมมาตร

วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

พฤหัสบดี

ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
สิทธิชัย (จ3), วราภรณ์ (จ4), Takao (ญ2)

ประวัติศาสตร์ 6
ครูเนตรกมล

อังคาร

การออกแบบและเทคโนโลยี 3

ศุกร์
หมายเหตุ

ครูสมคิด

วิทยาการคานวณ 3
ครูกมลทิพย์

ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์

ภาษาอังกฤษ 6
Moundhir (Gr2), JP (Gr5), Jeffrey (Gr6), Le'Ana (Gr7)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
ครูสมมาตร
ครูล้อมเดช

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ทัศนศิลป์ 6
ครูจิตติมา

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

3L2

พุธ

เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

ศุกร์
หมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ 6
ครูเนตรกมล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมมาตร
การออกแบบและเทคโนโลยี 3

ครูสมคิด

ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมมาตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ครูปัญจพร

ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์

พลศึกษา 6
ครูบุญโต

ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
ครูล้อมเดช
วส 201
สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา

ภาษาอังกฤษ 6
Moundhir (Gr2), JP (Gr5), Jeffrey (Gr6), Le'Ana (Gr7)
วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา

สุขศึกษา 6
ครูบุญโต

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูอัจฉรา

ทัศนศิลป์ 6
ครูจิตติมา
วส 202
วิทยาการคานวณ 3
ครูกมลทิพย์

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
สิทธิชัย (จ5), อาภา (จ6), Takao (ญ3)

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

3L3

อังคาร

ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์

วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

พุธ

เพิ่มเติมเลือก 8 วิชา

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมมาตร

ทัศนศิลป์ 6
ครูจิตติมา
วส 202
สุขศึกษา 6
ครูบุญโต

ศุกร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูอัจฉรา

สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา

หมายเหตุ

พลศึกษา 6
ครูบุญโต

ดนตรี-นาฏศิลป์ 6
ครูล้อมเดช
วส 201

สังคมศึกษา 6
ครูวาสนา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมมาตร

ประวัติศาสตร์ 6
ครูเนตรกมล

วิทยาการคานวณ 3
ครูกมลทิพย์

การออกแบบและเทคโนโลยี 3

ครูสมคิด

ภาษาอังกฤษ 6
Moundhir (Gr2), JP (Gr5), Jeffrey (Gr6), Le'Ana (Gr7)
ภาษาไทย 6
ครูจุธารัตน์

วิทยาศาสตร์ 6
ครูฐิติมา

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6
ครูอมรรัตน์

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6
สิทธิชัย (จ5), อาภา (จ6), Takao (ญ3)

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 201 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิทยาศาตร์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประวิชญา
สว 201
ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา
สว 201
ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
สว 201
ชีววิทยา 1
ครูโกวิท
ปช 303

วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
เคมี 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูอาภารัตน์
ครูประวิชญา
ปช 302
สว 201

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ชีววิทยา 1
ประวัติศาสตร์ 2
ครูโกวิท
ครูณัฐพัฒน์
ปช 303
สว 201
ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
สว 201
ภาษาอังกฤษ 2

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304
ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304
สังคมศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 201
เคมี 1
ครูอาภารัตน์
ปช 302
ศิลปศึกษา 2
สุขศึกษา 1
ครูปิยะวดี
ครูนิวัฒน์
ดต 103
สว 201

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 202 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิทยาศาตร์

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

Michael (Gr1), Jay Pee (Gr2), Le'Ana (Gr3)

ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4), Mobeen (Gr5), Joss (Gr6)

ชีววิทยา 1
ครูโกวิท
ปช 303
ศิลปศึกษา 2
ครูปิยะวดี
ดต 103

เคมี 1
ครูอาภารัตน์
ปช 301
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
สว 202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
สว 202
วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา
สว 202
สังคมศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 202

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประวิชญา
สว 202
ภาษาอังกฤษ 2

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ชีววิทยา 1
ครูโกวิท
ปช 303
เคมี 1
ครูอาภารัตน์
ปช 301
ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 203
ประวัติศาสตร์ 2
สุขศึกษา 1
ครูณัฐพัฒน์
ครูนิวัฒน์
สว 202
สว 202
ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
สว 202

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 203 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิศวะ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
การเรียนรู้แอพลิเคชั่น / ครูธนวัฒน์ สว 102
ครูประวิชญา
เคมี 1 / ครูอาภารัตน์ ปช 302
สว 203
พื้นฐานเขียนแบบวิศวะ
ประวัติศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประเสริฐ
ครูณัฐพัฒน์
ครูประวิชญา
ปช 306
สว 203
สว 203
วิทยาการคานวณ
ภาษาอังกฤษ 2
Michael
(Gr1)สว201,
Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203
ครูสมคิด
ว่าง
ว่าง
Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104
พร 201
ทักษะอ่าน-เขียน 2
ฟิสิกส์ 1
ภาษาไทย 2
T. Elliott
ครูภัทรา
ครูศิริญญา
สว 203
ปช 304
สว 203
สังคมศึกษา 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
สุขศึกษา 1
ฟิสิกส์ 1
ครูณัฐพัฒน์
ครูประวิชญา
ครูนิวัฒน์
ครูภัทรา
สว 203
สว 203
สว 203
ปช 304

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ศิลปศึกษา 2
ครูปิยะวดี
ดต 103

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Online :

4H3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 203 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกสถาปัตย์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

วส 101
วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
สว 203
สังคมศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 203

ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม
ครูพศวีร์
วส 101
ประวัติศาสตร์ 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 203
ภาษาอังกฤษ 2

Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประวิชญา
สว 203
ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
สุขศึกษา 1
ครูประวิชญา
ครูนิวัฒน์
สว 203
สว 203

ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา
สว 203
ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
สว 203
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม1
ครูพศวีร์

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ศิลปศึกษา 2
ครูปิยะวดี
ดต 103

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Online :

4H4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 102 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกเทคโน

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูผุสดี
สว 102
ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ว่าง
ปช 304
ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304

ฟิสิกส์ 1
ครูภัทรา
ปช 304

ภาษาอังกฤษ 2
Michael (Gr1), Jay Pee (Gr2), Le'Ana (Gr3)
Elliott (Gr4), Mobeen (Gr5), Joss (Gr6)

สังคมศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 102
สุขศึกษา 1
ศิลปศึกษา 2
ครูนิวัฒน์
ครูปิยะวดี
สว 102
ดต 103

วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูผุสดี
ว่าง
สว 102
ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
สว 102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูผุสดี
สว 102

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

การเรียนรู้แอพลิเคชั่น / ครูธนวัฒน์ สว 102
เคมี 1 / ครูอาภารัตน์ ปช 302

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาไทย 2
ประวัติศาสตร์ 2
ครูศิริญญา
ครูณัฐพัฒน์
สว 102
สว 102
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ / ครูธนวัฒน์ พร 203
ชีววิทยา 1 / ครูโกวิท ปช 303

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Online :

4H4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน สว 102 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอก IGCSE

พุธ
พฤหัสบดี

ปช 301
คณิตศาสตร์ IGCSE 1

ศุกร์
หมายเหตุ

ครูภันทิสา
ปช 301

ภาษาอังกฤษ IGCSE 1
T. Michael
วว 106
วิทยาการคอมพิวเตอร์ IGCSE 1
ครูพรพิมล
สว 102
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Michael (Gr1), Jay Pee (Gr2), Le'Ana (Gr3)
ครูผุสดี
ว่าง
Elliott (Gr4), Mobeen (Gr5), Joss (Gr6)
สว 102
สังคมศึกษา 2
ทักษะอ่าน-เขียน 2
ครูณัฐพัฒน์
T. Elliott
สว 102
สว 102
สุขศึกษา 1
ศิลปศึกษา 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูนิวัฒน์
ครูปิยะวดี
ครูผุสดี
สว 102
ดต 103
สว 102

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ประวัติศาสตร์ 2
ครูณัฐพัฒน์
สว 102

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา
สว 102
ธุรกิจ IGCSE 1
ครูอมรรัตน์
สว 102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูผุสดี
สว 102
คณิตศาสตร์ IGCSE 1
ครูภันทิสา
ว่าง

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน วว 103 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ

4H5

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
วว 103

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 2
T. Elliott
วว 103

ว่าง
ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา
วว 103

เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 2
วว 104, ปช 304, วว 106

ภาษาอังกฤษ 2
Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

สุขศึกษา 1
ศิลปศึกษา 2
ครูนิวัฒน์
ครูปิยะวดี
วว 103
ดต 103
ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
วว 103

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูทศพร
ปช 306
เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 1
วว 106, วว 103, วว 104, วส 302

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ประวัติศาสตร์ 2
ครูณัฐพัฒน์
วว 103
สังคมศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
วว 103
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูประวิชญา
วว 103

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ครูประวิชญา
วว 103

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H6

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน วว 104 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา เอกภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ครูปุณยวัจน์
วว 104
ภาษาไทย 2
สุขศึกษา 1
ครูศิริญญา
ครูนิวัฒน์
วว 104
วว 104
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูทศพร
ปช 306
ภาษาจีน 2 / ภาษาฝรั่งเศส 2
ครูอาภา / ครูสุมาลี
ปช 204/2, วว 305

วว 104
ประวัติศาสตร์ 2
ศิลปศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
ครูปิยะวดี
วว 104
ดต 103
ภาษาอังกฤษ 2
Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

ภาษาจีน 2 / ภาษาฝรั่งเศส 2
ครูอาภา / T. Mathieu
ปช 204/2, วว 305
เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 2
วว 104, ปช 304, วว 106
ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
วว 104
สังคมศึกษา 2

ภาษาจีน 2 / ภาษาฝรั่งเศส 2
ครูอาภา / ครูสุมาลี
ปช 204/2, วว 305

ครูณัฐพัฒน์
วว 104

เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 1
วว 106, วว 103, วว 104, วส 302

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ว่าง

ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H6

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน วว 104 แผนการเรียน ศิลป์-ออกแบบ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ครูปุณยวัจน์
วว 104
ภาษาไทย 2
สุขศึกษา 1
ครูศิริญญา
ครูนิวัฒน์
วว 104
วว 104
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูทศพร
ปช 306

Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

องค์ประกอบศิลป์ 2
ครูจิตติมา
วส 102
ทฤษฎีสี 2
ครูจิตติมา
วส 102
ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
วว 104
สังคมศึกษา 2

วาดเส้น 2
ครูชยาคมน์
วส 001

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

การเขียนแบบ 2
ครูเปี่ยมโชค
ครูณัฐพัฒน์
เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 1
วส 101
วว 104
วว 106, วว 103, วว 104, วส 302
เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

กีฬา

อังคาร

ภาษาไทย 2
การเขียนแบบ 2
ครูศิริญญา
ครูเปี่ยมโชค
วส 101
วว 104
ประวัติศาสตร์ 2
ศิลปศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
ครูปิยะวดี
วว 104
ดต 103
ภาษาอังกฤษ 2

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาการคานวณ
ครูสมคิด
พร 201
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน Onsite :

4H6

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน วว 104แผนการเรียน สังคม-ดิจิทัล

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ครูปุณยวัจน์
วว 104
ภาษาไทย 2
สุขศึกษา 1
ครูศิริญญา
ครูนิวัฒน์
วว 104
วว 104
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2
ครูทศพร
ปช 306
นักกฎหมายรุ่นเยาว์ การปกครองท้องถิ่นไทย
ครูพัชร
ครูเพียงฤทัย
วว 104

หมายเหตุ

วว 104

วว 104
ศิลปศึกษา 2
ครูณัฐพัฒน์
ครูปิยะวดี
วว 104
ดต 103
ภาษาอังกฤษ 2

Michael (Gr1)สว201, Jay Pee (Gr2)สว202, Le'Ana (Gr3)สว203

นักกฎหมายรุ่นเยาว์
ครูพัชร
วว 104
ว่าง

ว่าง

Elliott (Gr4)สว102, Mobeen (Gr5)วว103, Joss (Gr6)วว104

ทักษะอ่าน-เขียน 2
T. Elliott
วว 104
สังคมศึกษา 2

การปกครองท้องถิ่นไทย
ครูเพียงฤทัย
วว 104

ครูณัฐพัฒน์
วว 104

เพิ่มเติมเลือก ม.4 กลุ่ม 1
วว 106, วว 103, วว 104, วส 302

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ภาษาไทย 2
ครูศิริญญา

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

การถ่ายและตัดต่อภาพดิจิทัล
ครูพศวีร์
วส 101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8
ประวัติศาสตร์ 2

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

5S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 101 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิศวะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

สุขศึกษา 2
ครูแพรว
พร 101

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี
ดต 103

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์
ปช 203

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
สังคมศึกษา 4
ครูพัชรินทร์
ครูคมกริช
พร 101
พร 101
คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวะ
ครูปุณยวัจน์
พร 101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูพัชรินทร์
ว่าง
แนะแนว
พร 101
ภาษาไทย 4
การงานอาชีพ 2
ครูมงคล
ครูเปี่ยมโชค
พร 101
วส 204
ทักษะอ่าน-เขียน 4
ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103
T.Joss
Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202
พร 101

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์
ว่าง
ปช 203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ประวัติศาสตร์ 4
ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย
พร 101
พร 101
เคมี 3 / ครูอาภารัตน์ /ปช 302
การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์ / ครูธนวัฒน์ / พร 101

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 101 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกสถาปัตย์

5S1

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย
พร 101
พร 101
เคมี 3 / ครูอาภารัตน์ ปช 302
การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์ / ครูธนวัฒน์ พร 101
สุขศึกษา 2

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ประวัติศาสตร์ 4

ครูแพรว
พร 101

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี
ดต 103

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์
ปช 203

ครูคมกริช
พร 101
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ครูพศวีร์
วส 101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูพัชรินทร์
พร 101

ภาษาไทย 4

ครูมงคล
พร 101
ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Joss
พร 101

ว่าง
การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค
วส 204
ภาษาอังกฤษ 4

Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ว่าง

สังคมศึกษา 4

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์
พร 101

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์
ปช 203
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

5S1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 101 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกเทคโน

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ครูคมกริช
พร 101
นักสร้างภาพยนต์สั้น / ครูไตรเทพ วส 301
การสร้างแอพลิเคชั่น / ครูธนวัฒน์ พร 103

ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย
พร 101
พร 101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูธนวัฒน์
ครูพัชรินทร์
ว่าง
แนะแนว
พร 101
พร 101
สุขศึกษา 2
ภาษาไทย 4
ศิลปศึกษา 4
การงานอาชีพ 2
ครูแพรว
ครูปิยะวดี
ครูมงคล
ครูเปี่ยมโชค
พร 101
ดต 103
พร 101
วส 204
ทักษะอ่าน-เขียน 4
ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103
ว่าง
T.Joss
Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202
พร 101

กีฬา

พุธ

สังคมศึกษา 4

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์
พร 101

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

การถ่ายและตัดต่อภาพดิจิทัล
ครูพศวีร์
วส 101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ประวัติศาสตร์ 4

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิทย์

5L1

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ครูเพียงฤทัย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์

เคมี 4
ครูอาภารัตน์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ชีววิทยา 4
ครูโกวิท
สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ภาษาไทย 4

ครูมงคล

พฤหัสบดี

ครูพัชรินทร์

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ศุกร์

ฟิสิกส์ 4
ครูสมลักษณ์

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

หมายเหตุ

ครูพัชรินทร์

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ประวัติศาสตร์ 4

ว่าง

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

สุขศึกษา 2
ครูแพรว

ว่าง

ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 4
ครูสมลักษณ์

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกวิศวะ

5L1

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ครูเพียงฤทัย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ครูมงคล

พฤหัสบดี

ครูพัชรินทร์

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ศุกร์

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

หมายเหตุ

คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวะ
ครูปุณยวัจน์
ภาษาไทย 4

เคมี 3 / ครูอาภารัตน์
การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์ / ครูธนวัฒน์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

ครูพัชรินทร์

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ประวัติศาสตร์ 4

ว่าง

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

สุขศึกษา 2
ครูแพรว

ว่าง

ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 4
ครูสมลักษณ์

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกสถาปัตย์

5L1

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ครูเพียงฤทัย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์

เคมี 3 / ครูอาภารัตน์
การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์ / ครูธนวัฒน์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ครูพศวีร์
สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ภาษาไทย 4

ครูมงคล

พฤหัสบดี

ครูพัชรินทร์

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ศุกร์

ฟิสิกส์ 3
ครูสมลักษณ์

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

หมายเหตุ

ครูพัชรินทร์

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ประวัติศาสตร์ 4

ว่าง

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

สุขศึกษา 2
ครูแพรว

ว่าง

ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ฟิสิกส์ 4
ครูสมลักษณ์

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน วิทย์-คณิต เอกเทคโน

5L1

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พุธ

ประวัติศาสตร์ 4
ครูเพียงฤทัย

ศุกร์
หมายเหตุ

นักสร้างภาพยนต์สั้น / ครูไตรเทพ
การสร้างแอพลิเคชั่น / ครูธนวัฒน์
ภาษาไทย 4

การนาเสนองานโดยใช้ซอฟแวร์
ครูธนวัฒน์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ครูพัชรินทร์

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ครูมงคล

ครูพัชรินทร์

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ว่าง

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ครูพัชรินทร์

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

สุขศึกษา 2
ครูแพรว

ว่าง

ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ดนตรี/ศิลปะ

การถ่ายและตัดต่อภาพดิจิทัล
ครูพศวีร์

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

5H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 202 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

พร 202
ภาษาไทย 4

พร 202
สุขศึกษา 2

ครูเพียงฤทัย
ครูมงคล
ครูแพรว
ว่าง
พร 202
พร 202
พร 202
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 4
ศิลปศึกษา 4
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
เพิ่มเติมเลือก ม.5 กลุ่ม 1
T.Joss
ครูปิยะวดี
ครูสายทิพย์
วว 106, วว 107, วว 109, วส 102, วส 302
พร 202
ดต 103
ปช 305
วว 110, วว103,พร 101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
เพิ่มเติมเลือก ม.5 กลุ่ม 2
ภาษาอังกฤษ 4
ครูพัชรินทร์
พร 202

วว 106, วว 107, วว 109, ปช 302
ปช 103, วว 110

Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

พุธ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 4
ครูพัชรินทร์
T.Joss
ว่าง
พร 202
พร 202
สังคมศึกษา 4
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูคมกริช
ครูพัชรินทร์

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค
วส 204
ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Joss
พร 202
ประวัติศาสตร์ 4

Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

5S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน พร 102 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา เอกภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ครูพัชรินทร์
พร 102
ภาษาไทย 4

พฤหัสบดี

ครูมงคล
พร 102
สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

ศุกร์

พร 102

หมายเหตุ

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4 ประวัติศาสตร์ 4
ศิลปศึกษา 4
วราภรณ์ / ชุติมา / Mathieu
ครูเพียงฤทัย
ครูปิยะวดี
ปช 204/2,วว 304, วว 305
พร 102
ดต 103
สุขศึกษา 2
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4
ครูแพรว
ว่าง
วราภรณ์ / ชุติมา / ปัญจพร
พร 102
ปช 204/2,วว 304, วว 305
การงานอาชีพ 2
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูเปี่ยมโชค
ว่าง
ว่าง
แนะแนว
วส 204
ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4
เพิ่มเติมเลือก ม.5 กลุ่ม 1
วราภรณ์ / Takao / ปัญจพร
วว 106, วว 107, วว 109, วส 102, วส 302
ปช 204/2,วว 304, วว 305
วว 110, วว103,พร 101
เพิ่มเติมเลือก ม.5 กลุ่ม 2
ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103
วว 106, วว 107, วว 109, ปช 302
Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202
ปช 103, วว 110

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
ปช 305
ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana
พร 102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

5S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 102 แผนการเรียน IGCSE

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย
ว่าง

สุขศึกษา 2

อังคาร

ว่าง

ว่าง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ครูพัชรินทร์
พร 102
ภาษาไทย 4
ครูมงคล
พร 102
สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช
พร 102

หมายเหตุ

ครูแพรว
ว่าง
พร 102
การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค
วส 204
ภาษาอังกฤษ A-Level 2
T. Michael
พร 102
ธุรกิจ A-Level 2
ครูอมรรัตน์
พร 102

ว่าง

ว่าง
ธุรกิจ A-Level 2
ครูอมรรัตน์
พร 102
ภาษาอังกฤษ 4

Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

ว่าง

ศิลปศึกษา 4
ครูเพียงฤทัย
ครูปิยะวดี
พร 102
ดต 103
ภาษาอังกฤษ A-Level 2
T. Michael
พร 102

ดนตรี/ศิลปะ

ประวัติศาสตร์ 4

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
ปช 305

Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Onsite :

5S2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน พร 102 แผนการเรียน ศิลป์-ออกแบบ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ศิลปศึกษา 4
ครูเพียงฤทัย
ครูปิยะวดี
พร 102
ดต 103
ประติมากรรม 2
ครูชยาคมน์
วส 001

ครูแพรว
ว่าง
พร 102
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
การงานอาชีพ 2
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูพริศวร์
ครูพัชรินทร์
ครูเปี่ยมโชค
ว่าง
แนะแนว
วส 301
พร 102
วส 204
ภาษาไทย 4
จิตรกรรม 2
เพิ่มเติมเลือก ม.5 กลุ่ม 1
ครูมงคล
ครูจิตติมา
วว 106, วว 107, วว 109, วส 102, วส 302
พร 102
วส 102
วว 110, วว103,พร 101
สังคมศึกษา 4
กายวิภาค 1
ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1)พร101, Elliott (Gr2)พร102, Joss (Gr3)พร103
ครูคมกริช
ครูชยาคมน์
Mobeen (Gr4)พร202, Jeffrey (Gr5) สว 202
พร 102
ห้อง วส 001
เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

กีฬา

พุธ

ประวัติศาสตร์ 4

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูพริศวร์
วส 301
สุขศึกษา 2

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
ปช 305
ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana
พร 102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

5L2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา เอกภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส

พุธ

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

พฤหัสบดี

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10
ครูพัชรินทร์

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4
วราภรณ์ / Takao / ปัญจพร

ภาษาไทย 4

ศุกร์
หมายเหตุ

ครูมงคล

วิชาเพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

ว่าง

ว่าง

ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4
วราภรณ์ / ชุติมา / ปัญจพร
สุขศึกษา 2
ว่าง

ครูแพรว

วิชาเพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1
ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ภาษาจีน 4 / ภาษาญี่ปุ่น 4 / ภาษาฝรั่งเศส 4
วราภรณ์ / ชุติมา / Matheiu

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10 ประวัติศาสตร์ 4
ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน IGCSE

5L2

พุธ

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

พฤหัสบดี

ว่าง

ศุกร์
หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10
ครูพัชรินทร์

ว่าง
ภาษาไทย 4
ครูมงคล

ว่าง

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

ว่าง

ว่าง

ภาษาอังกฤษ A-Level 2
T. Michael
สุขศึกษา 2
ว่าง

ครูแพรว

ภาษาอังกฤษ A-Level 2
T. Michael

ธุรกิจ A-Level 2
ครูอมรรัตน์

ธุรกิจ A-Level 2
ครูอมรรัตน์

ภาษาอังกฤษ 4
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

ว่าง

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10 ประวัติศาสตร์ 4
ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน Online :

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
แผนการเรียน ศิลป์-ออกแบบ

5L2

อังคาร

การงานอาชีพ 2
ครูเปี่ยมโชค

พุธ

สังคมศึกษา 4
ครูคมกริช

พฤหัสบดี

ทักษะอ่าน-เขียน 4
T.Le'Ana

จิตรกรรม 2
ครูจิตติมา

ภาษาไทย 4

กายวิภาค 1
ครูชยาคมน์

ศุกร์
หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ครูสายทิพย์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10
ครูพัชรินทร์

ศิลปศึกษา 4
ครูปิยะวดี

ว่าง

ว่าง
ประติมากรรม 2
ครูชยาคมน์

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

สุขศึกษา 2

ครูพริศวร์

ครูแพรว

วิชาเพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

ภาษาอังกฤษ 4
ครูมงคล
Michael (Gr1), Elliott (Gr2), Joss (Gr3)
Mobeen (Gr4), Jeffrey (Gr5)
เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

กีฬา

ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ครูพริศวร์
วส 301

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10 ประวัติศาสตร์ 4
ครูพัชรินทร์
ครูเพียงฤทัย

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

6H1

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน ปช 101 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ปช 305
เคมี 5
ศิลปศึกษา 6
ครูฉัตรชัย
ครูปิยะวดี
ปช 301
ดต 103
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูไตรเทพ
วส 301

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

เคมี 5
ครูฉัตรชัย
ปช 301
สังคมศึกษา 6
ครูเพียงฤทัย
ปช 101
โลกและดาราศาสตร์ 1
ครูสายทิพย์

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ชีววิทยา 5
พลศึกษา 3
ครูแพรว
ครูทศพร
ปช 101
ปช 306
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูสมพล
ว่าง
ปช 101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
ครูสมพล
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1
ปช 101
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ฟิสิกส์ 5
ครูสมพล
ครูสมลักษณ์
ปช 101
ปช 203
ชีววิทยา 5
ภาษาไทย 6
ครูทศพร
ครูอุประจิตร
ปช 306
ปช 101
ทักษะอ่าน-เขียน 6
T.Mobeen
ปช 101
ฟิสิกส์ 5
ครูสมลักษณ์
ปช 203
ภาษาอังกฤษ 6

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Online :

6H2

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน ปช 102 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

พุธ

Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ฟิสิกส์ 5
ครูสมลักษณ์
ปช 203
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูไตรเทพ
วส 301

ครูทศพร
ปช 306

พลศึกษา 3
ครูแพรว
ปช 102

ฟิสิกส์ 5
ครูสมลักษณ์
ปช 203
สังคมศึกษา 6
ครูเพียงฤทัย
ปช 102
ภาษาไทย 6
ครูอุประจิตร
ปช 102
ชีววิทยา 5
ครูทศพร
ปช 306

ทักษะอ่าน-เขียน 6
T.Mobeen
ปช 102
โลกและดาราศาสตร์ 1
ครูสายทิพย์
ปช 305
ศิลปศึกษา 6
ครูปิยะวดี
ว่าง
ดต 103
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
เคมี 5
ครูสมพล
ครูฉัตรชัย
ปช 102
ปช 301
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูสมพล
ปช 102

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ชีววิทยา 5

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

เคมี 5
ครูฉัตรชัย
ปช 306
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมพล
ปช 102
ภาษาอังกฤษ 6

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Onsite :

6H3

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน ปช 103 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

อังคาร

ศิลปศึกษา 6
พลศึกษา 3
ว่าง
ว่าง
ครูปิยะวดี
ครูแพรว
ดต 103
ปช 103
ภาษาไทย 6
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
ครูอุประจิตร
ครูสมพล
ปช 103
ปช 103
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
สังคมศึกษา 6
Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
ครูทศพร
ครูเพียงฤทัย
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1
ปช 306
ปช 103
รู้ทันเศรษฐกิจโลก
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 6
ว่าง
ว่าง
ครูคมกริช
ครูสมพล
T.Mobeen
ปช 103
ปช 103
ปช 103
รู้ทันเศรษฐกิจโลก
ทักษะอ่าน-เขียน 6
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูคมกริช
ว่าง
T.Mobeen
ครูไตรเทพ
ปช 103
วส 301
ปช 103

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
ครูสมพล
ปช 103
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 6
T.Mobeen
ปช 103
ภาษาอังกฤษ 6

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Online :

6H4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน ปช 204/1แผนการเรียน IGCSE

อังคาร
พุธ

Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1

สังคมศึกษา 6
ครูเพียงฤทัย
ปช 204/1

พฤหัสบดี

แบบจาลองการสอบ A-Level 1

ศุกร์
หมายเหตุ

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ครูภันทิสา
ปช 301

ธุรกิจ A-Level 4
ครูอมรรัตน์
ปช 204/1
ธุรกิจ A-Level 4
ครูอมรรัตน์
ปช 302
ฟิสิกส์ A-Level 4
ครูภันทิสา
ปช 301
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูไตรเทพ
วส 301
ธุรกิจ A-Level 4
ครูอมรรัตน์
ปช 204/1

ลูกเสือ รักษาดินแดน
แนะแนว

กีฬา

จันทร์

ภาษาไทย 6
ครูอุประจิตร
ปช 204/1
ศิลปศึกษา 6
พลศึกษา 3
ครูปิยะวดี
ครูแพรว
ดต 103
ปช 204/1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12
ครูปุณยวัจน์
ปช 204/1
แบบจาลองการสอบ A-Level 1
ครูภันทิสา
ปช 301

ดนตรี/ศิลปะ

ฟิสิกส์ A-Level 4
ครูภันทิสา
ปช 302
ฟิสิกส์ A-Level 4
ครูภันทิสา
ปช 302
ภาษาอังกฤษ 6

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Online :

6H4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

ห้องเรียน ปช 204/1แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา เอกภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาฝรั่งเศส

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1

สังคมศึกษา 6
ครูเพียงฤทัย
ปช 204/1

พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ว่าง

ว่าง

กีฬา

พุธ

ดนตรี/ศิลปะ

อังคาร

ภาษาไทย 6
ว่าง
ว่าง
ครูอุประจิตร
ปช 204/1
ศิลปศึกษา 6
พลศึกษา 3
ทักษะอ่าน-เขียน 6
ครูปิยะวดี
ครูแพรว
T.Mobeen
ดต 103
ปช 204/1
ปช 204/1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ลูกเสือ รักษาดินแดน
ครูปุณยวัจน์
ครูทศพร
แนะแนว
ปช 204/1
ปช 306
รู้ทันเศรษฐกิจโลก
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูคมกริช
ครูไตรเทพ
ปช 204/1
วส 301
รู้ทันเศรษฐกิจโลก ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6 / ภาษาฝรั่งเศส 6
ครูคมกริช
ว่าง
วราภรณ์ / Takao / สุมาลี
ปช 204/1
ปช 204/2 ,วว110, วว305

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6 / ภาษาฝรั่งเศส 6
วราภรณ์ / ชุติมา / Matheiu
ปช 204/2 ,วว110, วว305
ภาษาจีน 6 / ภาษาญี่ปุ่น 6 / ภาษาฝรั่งเศส 6
วราภรณ์ / ชุติมา / สุมาลี
ปช 204/2 ,วว110, วว305
ภาษาอังกฤษ 6

เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน Online :

6H4

ตารางเรียน ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
ห้องเรียน ปช 204/1แผนการเรียน ศิลป์-ออกแบบ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
หมายเหตุ

ว่าง

ว่าง

ทักษะอ่าน-เขียน 6
T.Mobeen
ปช 204/1
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6
ลูกเสือ รักษาดินแดน
Michael (Gr1)ปช 101, Mobeen (Gr2) ปช102
ครูทศพร
แนะแนว
Joss (Gr3)ปช 103, Elliott (Gr4) ปช204/1
ปช 306
สังคมศึกษา 6
การออกแบบพอร์ตโฟรีโอ
ครูเพียงฤทัย
ครูไตรเทพ
ปช 204/1
วส 301
โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี
จิตรกรรม 4
ครูพริศวร์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ครูชยาคมน์
วส 302
วส 402
เรียนคาบละ 50 นาที (คาบที่ 6 เรียนคาบละ 40 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง ประถมและมัธยมต้น 10.00 - 10.20 น. มัธยมปลาย 10.50 - 11.10 น.

กีฬา

อังคาร

ภาษาไทย 6
ครูอุประจิตร
ปช 204/1
ศิลปศึกษา 6
พลศึกษา 3
ครูปิยะวดี
ครูแพรว
ดต 103
ปช 204/1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 12
ครูปุณยวัจน์
ปช 204/1
โครงงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพริศวร์
วส 302

ดนตรี/ศิลปะ

จันทร์

เซรามิกส์ 2
ครูเจตวิภา
วส 101
ภาพพิมพ์ 2
ครูชยาคมน์
วส 102
ภาษาอังกฤษ 6

ดนตรี/ศิลปะ

คาบที่
1
2
3
4
5
6
7-8
9
ประถม/ม.ต้น 08.20 - 09.10 น. 09.10 - 10.00 น. 10.20 - 11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น. 12.50 - 13.30 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 - 17.30 น.
10.00 - 10.50 น.
ม.ปลาย

