
ช้ัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
อ20208 - 2 กลุ่ม ว21204 ค21204 ว20266

ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขียน วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ (ฟิสิกส์-ดาราศาสตร์) คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ การโปรแกรมเบ้ืองต้น
ครูเกศจุฬา-4203 / T.Simon-3205 ครูปรเมศร์ ดอกล าใย (2405) ครูวิลาสินี (2309) ครูไพบูลย์ (COM5)

ว21204 ค21204 ว20266 อ20208 - 2 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ (ฟิสิกส์-ดาราศาสตร์) คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ การโปรแกรมเบ้ืองต้น ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านและเขียน

ครูปรเมศวร์ ดอกล าใย (2405) ครูสุธิสา (2408) ครูไพบูลย์ (COM5) ครูเกศจุฬา-3206 / T.Simon-3209
เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ อ20212-2 กลุ่ม อ20202 - 2 กลุ่ม

ครูจุฑารัตน์ (2403) ครูธานินทร์ (2310) สนทนาภาษาอังกฤษ การเขียนความเรียงเบ้ืองต้น
มีค่าเรียนเพ่ิมเติม มีค่าเรียนเพ่ิมเติม  T.Simon-4203 /T.Johny-3404 ครูปิยะมาศ-3205 / ครูนเรศ-4203

เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ อ20212 - 2 กลุ่ม อ20202 - 2 กลุ่ม
ครูจุฑารัตน์ (2403) ครูธานินทร์ (2310) สนทนาภาษาอังกฤษ การเขียนความเรียงเบ้ืองต้น
มีค่าเรียนเพ่ิมเติม มีค่าเรียนเพ่ิมเติม  T.Simon-3404 /T.Paul-3405 ครูปิยะมาศ-4204 / ครูนเรศ-4203

ค20212 ครูวรรณวิภา (2109) ค20212 ครูวรรณวิภา (2109) ว20268 ฝ20222 ครูสุพีรพัชร์ (9301)
ว20212 ครูระวินตร์ (2203) ว20212 ครูระวินตร์ (2203) IPST-Microbox ย20242 ครูพิมพ์นรี (9302)
ว20232 ครูสุรีย์ (2103) ว20232 ครูสุรีย์ (2103) รศ.ธีรวัฒน์ / ครูบัญญวัต (COM1) จ20262 ครูวิภาดา (9401)
ว20252 ครูธัญญา (2301) ว20252 ครูธัญญา (2301) ว20268 ญ20282 ครูชยิน (9402)
ว20272 ครูฉัตรชัย (2202) ว20272 ครูฉัตรชัย (2202) IPST-Microbox ก20202 ครูศศิมา (9404)
ว20276 ครูไพบูลย์ (COM5) ว20276 ครูนครินทร์ (COM4) รศ.ธีรวัฒน์ / ครูจรัญญา (COM1)

เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ อ20216 - 2 กลุ่ม อ20204 - 2 กลุ่ม
ครูนิลเนตร (2408) ครูชุดา (2404) สนทนาภาษาอังกฤษ การเขียนความเรียงเบ้ืองต้น
มีค่าเรียนเพ่ิมเติม มีค่าเรียนเพ่ิมเติม T.Dani-1209 /T.Angelo-3201 ครูจันทวี-3201 / ครูรพีทัศน์-3205

อ20204 - 2 กลุ่ม เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ อ20216 - 2 กลุ่ม เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ
การเขียนความเรียงเบ้ืองต้น ครูนิลเนตร (2408) สนทนาภาษาอังกฤษ ครูชุดา (2404)

ครูจันทวี-4203 / ครูรพีทัศน์-3205 มีค่าเรียนเพ่ิมเติม T.Dani-1209 /T.Angelo-3201 มีค่าเรียนเพ่ิมเติม
อ20206 ฝ20224 ครูภัทรพงษ์ (9301) ค20214 ครูภคมน (2210) ว20270

การเขียนโครงงาน ย20244 ครูพิมพ์นรี (9302) ว20214 ครูกฤษฎาภรณ์ (2203) การออกแบบและไมโครคอนโทรลเลอร์
ครูสุทธิพันธ์-3210 /ครูกนกวรรณ-3208 จ20264 ครูวิภาดา (9401) ว20234 ครูธณัฏฐา (2102) รศ.ธีรวัฒน์ / ครูประภากร (COM3) 

ว20270 ญ20284 ครูจุฑารัตน์ (9402) ว20254 ครูปภาวริน (2401) อ20206
การออกแบบและไมโครคอนโทรลเลอร์ ก20204 ครูศศิมา (9404) ว20274 ครูอภินันท์ (2202) การเขียนโครงงาน
รศ.ธีรวัฒน์ / ครูประภากร (COM3) ว20278 ครูประภากร (COM3) ครูสุทธิพันธ์-3210 /ครูกนกวรรณ-3208

อ20218 - 2 กลุ่ม เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ อ20210 - 2 กลุ่ม
สนทนาภาษาอังกฤษ ครูจิราวดี (2309) ครูดวงกมล (2302) การเขียนความเรียง

T.Paul-1209 /T.Johny-3201 มีค่าเรียนเพ่ิมเติม มีค่าเรียนเพ่ิมเติม ครูศศิรินทร์-3405 / ครูกัญลยา-3207
เสริมวิทยาศาสตร์พิเศษ อ20210 - 2 กลุ่ม เสริมคณิตศาสตร์พิเศษ อ20218 - 2 กลุ่ม

ครูดวงกมล (2302) การเขียนความเรียง ครูจิราวดี (2309) สนทนาภาษาอังกฤษ
มีค่าเรียนเพ่ิมเติม ครูศศิรินทร์-3405 / ครูกัญลยา-3207 มีค่าเรียนเพ่ิมเติม T.Paul-3404 / T.Yonny-3310

ว30286 - 2 คาบ ค30292 - 2 คาบ อ30218 
ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น คณิตศาสตร์ พสวท. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ครูนิลเนตร/ครูสยาม/ครูณัฐพล/ครูชลธิชา (2201) ครูวิยะดา (2308) ครูสุทธิพันธ์ (3210)
ค30292 - 2 คาบ ว30286 - 2 คาบ อ30202 - 2 กลุ่ม

คณิตศาสตร์ พสวท. ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น การเขียนเชิงวิชาการ
ครูวิลาสินี (2208) ครูนาฏยา/ครูณัฐกฤตา/ครูอริญา/ครูฉัตรชัย (2101) ครูอนัญญา-3207 / ครูกนกวรรณ-3209

อ30202 - 2 กลุ่ม ค30292 - 2 คาบ ว30286 - 2 คาบ
การเขียนเชิงวิชาการ คณิตศาสตร์ พสวท. ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น

ครูอนัญญา-3310 / ครูกนกวรรณ-3209 ครูสุชาดา (2208) ครูนาฏยา/ครูเมธิน/ครูศศิประภา/ครูกฤษฎาภรณ์ (2101)
ค30292 - 2 คาบ อ30218 ว30286 - 2 คาบ

คณิตศาสตร์ พสวท. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น
ครูวิยะดา (2308) ครูสุทธิพันธ์ 3210 ครูนิลเนตร/ครูธณัฏฐา/ครูมนตรี/ครูอรินยา (2201)

ว30276 ค31216 - 2 คาบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

ครูกรกมล (COM2) ครูสุชาดา (2210)
อ30202 - 2 กลุ่ม อ30212-2 กลุ่ม

การเขียนเชิงวิชาการ สนทนาภาษาอังกฤษ
ครูภณิตา-3207 / ครูอนัญญา-3209 T.Johny-3201 / T.Paul-1209

ค30294 - 2 คาบ อ30220 ฝ30222 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์/ว30290 วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ พสวท. การการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ            ครูสุพีรพัชร์ (9301) ครูฉัตรชัย-ณัฐกฤตา-ปภาวริน(2401)
ครูบรรพต (2209) ครูศศิรินทร์ (3405) ย30242 ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ครูปรเมศวร์(2310)/ครูธัญวรัตน์(COM4)

ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์/ว30290 วิทยาศาสตร์ อ30204 - 2 กลุ่ม            ครูพีรพัทธ์ (9302) ค30294 - 2 คาบ
ครูอรินยา-เมธิน-พีรญา(2101) การเขียนเชิงวิชาการ จ30262 ภาษาจีนเบ้ืองต้น คณิตศาสตร์ พสวท.

ครูสุธิสา (2210)/ครูธัญวรัตน์(COM2) ครูพัทธ์ธีรา-3208 / ครูญาสุมินทร์-3206            ครูอัสมา (9401) ครูสุพัตรา (2209)
ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์/ว30290 วิทยาศาสตร์ ค30294 - 2 คาบ ญ30282 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น อ30204 - 2 กลุ่ม

ครูอภินันท์-ณัฐพล-ชลธิชา(2102) คณิตศาสตร์ พสวท            ครูคอลิด (9402) การเขียนเชิงวิชาการ
ครูจิราวดี (2309)/ครูนครินทร์(COM1) ครูสุพัตรา (2208) ก30202 ภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น ครูพัทธ์ธีรา-3208 / ครูญาสุมินทร์-3206

อ30220 ค30294 - 2 คาบ            ครูศศิมา (9404) ค30298 โครงงานคณิตศาสตร์/ว30290 วิทยาศาสตร์
ม.5/17 การการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ คณิตศาสตร์ พสวท ครูสยาม-ณัฐพล-อริญา(2302)

ครูศศิรินทร์ (3405) ครูบรรพต (2209)  ครูวิยะดา(2308)/ครูนครินทร์(COM5)
ค32216 - 2 คาบ ว30278

ความน่าจะเป็นและการแจกแจงปกติ การเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน
ครูนาฏยา (2210) ครูกรกมล (COM2)
อ30214-2 กลุ่ม อ30204 - 2 กลุ่ม ค30222

สนทนาภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงวิชาการ คณิตศาสตร์ส าหรับ SAT
T.Timothy-3404 / T.Simon-3207 ครูพัทธ์ธีรา-3208 / ครูญาสุมินทร์-3206 ครูเกศินี (2408)

   ศิลปะตามความถนัด ศิลปะตามความถนัด
*อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม (หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)*  ข้อมูล ณ วันท่ี  20/10/2021 
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