
สัปดาห์
วันท่ี 14 15 16 18

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
co-ว21101 co-ว21101 ว21103   อ20207   ส21101   ว21201 ว21201 
ธัชมาศ  ธัชมาศ  จิดาภา MR.     สิริวิภา   นิรุต    นิรุต    
ห้อง121  ห้อง121  132 225 225 225 225
ว21101  ว21101  ค21101   ว21103 ศ21101   ศ21101   
เสาวภา เสาวภา วรรณี จิดาภา จักรพงศ์    จักรพงศ์    

123 123 227 132 314 314
ค21101   ท21101  ว21101  ว21101  ง21101 ง21101

วรรณี พุดตาล   เสาวภา เสาวภา เขมจิรา เขมจิรา

227 331 123 123 328 328

ท21101  จ20201  ส21101   ค21101 อ21101   ว21103   

สุนารี   ศุภินันท์  สิริวิภา    ชลิต      พรศักด์ิ  ปรีดา   

332 332 332 332 332 128

ท21101  อ21101   ง21101 ง21101 ว21103   ส21101   
พุดตาล พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา ปรีดา   สิริวิภา    
333 333 328 328 128 333

อ21101  ส21101 ค21101 อ21101  ท21101  อ20201   
พรศักด์ิ พรภัทร ชลิต    พรศักด์ิ พุดตาล   ธัชมาศ  

334 334 334 334 334 334
ส21102  ท21101   ศ21101 ศ21101 พ21101  อ21101   
พรภัทร    สุนารี     จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     พรศักด์ิ   

335 335 314 314 335 335
ว21103   ว21103   co-ค22101 ท22101   อ20209  อ22101 ค22201 
ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา   ชญานันท์  ธัชมาศ  พันธิภา    ชลิต      

128 128 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228
ท22101  ค22101 ว22101   ว22101   อ22101   ส22101   อ20205  
ประคอง   สุภาวดี อนุสรา       อนุสรา       เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    MR.         

226 226 126 126 226 226 226
ว22101  ว22101  ค22101 ส22101   ศ22101  ศ22101  

สุมาลี       สุมาลี       สุภาวดี สนธิ      ภูวนัย      ภูวนัย      
122 122 322 322 315 315

ค22101   พ22101 ว22101  ว22101  ท22101 i20201 ส22101   
บุญนิศา    เกรียงศักด์ิ สุมาลี       สุมาลี       ประคอง   สนธิ      สนธิ      

323 323 122 122 323 323 323

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
1 (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 17 พ.ค. 2564)

ม. 1/1

ม. 1/7

17
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ม. 2/3
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สัปดาห์
วันท่ี 14 15 16 18

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
อ22101 ค22101  พ22101 ค22101 ท22101   อ20205  i20201 

พันธิภา     ชลิต   เกรียงศักด์ิ ชลิต    ชญานันท์  MR.         อรุณพงษ์
312 324 324 324 324 324 324

i20201 i20201 ศ22101  ศ22101  ง20201  ง20201

สายฝน    สายฝน    ภูวนัย      ภูวนัย      อาภรณ์    อาภรณ์    

131 131 315 315 402 402

ท22101 อ20203   ง20201  ง20201 อ22101 ค22101   อ22101

ชญานันท์   MR.         อาภรณ์    อาภรณ์    พันธิภา     บุญนิศา    พันธิภา     

326 326 402 402 312 326 312

co-ค23101 ท23101  อ20205  ค23201   co-H23101 ศ23101   ศ23101   
สุภาวดี สุพัตรา   ธัชมาศ  สุภาวดี เกรียงศักด์ิ จุติรัตน์   จุติรัตน์   
221 221 221 221 221 316 316

ว23101   ว23101   ส23101   อ20205  ง20261  ง20261  ท23101
จันจิรา     จันจิรา     ณภัทร     ธัชมาศ  บุปผา     บุปผา     สุนารี     

127 127 224 224 403 403 224
ส23102   ส23101  ว23103   ว23103   อ23101   พ23101 
ไกรวิชญ์   ณภัทร    สายฝน    สายฝน    ธัญรดี    เกรียงศักด์ิ

422 422 131 131 422 422
ส23101   อ23101  ท23101  ข20205   พ23101 ค23101  
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  สุนารี     จันทร์    เกรียงศักด์ิ มะลุลี     

423 423 423 423 423 423
ท23101   ค23101  ง20261  ง20261  ส23101 ว23101   ส23102 
สุพัตรา   มะลุลี     บุปผา     บุปผา     ณภัทร    จันจิรา     ไกรวิชญ์   

424 424 403 403 424 127 424
อ23101 ส23101  ว23101   ค23101  ท23101 อ20205  

เฉลิมขวัญ   สิริวิภา   จันจิรา     มะลุลี     สุนารี     ธัญรดี   
425 425 127 425 425 425

ง20261  ง20261  ศ23101   ศ23101   อ20205  ค23101  ส23101 
บุปผา     บุปผา     จุติรัตน์   จุติรัตน์   ธัญรดี   มะลุลี     ณภัทร    

403 403 316 316 426 426 426

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
1 (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 17 พ.ค. 2564)
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สัปดาห์
วันท่ี 14 15 16 18

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ส31101 อ30201 
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    

125 125 121 121 222 222 222
ว31201  ว31201  ว30103  ค31101 ท31101   อ31101   ส31101  
อดิศร    อดิศร    โสภณ     กนกกาญจน์ ประไพ     วรรณกร    ผ่องพรรณ  

432 432 125 432 432 432 432
ค31101 ค31101 พ31101  ว30103  อ31101   ส30203  ท30202

กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ นิรฉัตร    โสภณ     วรรณกร    ยศไกร     พุดตาล    
433 433 433 125 433 433 433

ศ30206 ศ30206 ท31101   อ31101   ส30203  พ31101  ข20201 
จักรพงศ์ จักรพงศ์ ประไพ     วรรณกร    ยศไกร     นิรฉัตร    จันทร์    

314 314 434 434 434 434 434
ว30101  ว30101  i30201  i30201  ท30202 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     ณภัทร      ณภัทร      พุดตาล    ประไพ     ยศไกร     

132 132 ห้องสมุด ห้องสมุด 436 436 436
ค32101  ค32201   ว30104  ท32101   ว32203 ว32203 พ32101   
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   จารุณี   อนุสรา    อนุสรา    นิรฉัตร    

223 223 223 223 126 126 223
พ32101   ท32101   ค32101  ค32201   ง32101   ง32101   ว32242  
นิรฉัตร    จารุณี   น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     

338 338 338 338 401 401 125
ส32102 ค32101  ท32101   อ23101   ส30204  ท30203   
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   มวลมาศ    ธัญญวรัตน์ ชญานันท์    

337 337 337 337 337 337
ศ30244 ศ30244 ท30203   ส32103 จ30203  ค32101   
ภูวนัย    ภูวนัย    ชญานันท์    ธัญญวรัตน์ ศุภินันท์  น ้าข้าว    

315 315 336 336 336 336

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
1 (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 17 พ.ค. 2564)
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สัปดาห์
วันท่ี 14 15 16 18

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส32103   พ32101   ส32102 ท30203  ว30104  พ30215  
ธัญญวรัตน์ นิรฉัตร    ยศไกร    สุนารี   วัชราภรณ์   ณรงค์เดช  

327 327 327 327 121 สน.ตะกร้อ
ค33201   ท33101 ว33205 ว33205 ว33244 ว33244 ส33101 
วิไลวรรณ ประคอง   อดิศร      อดิศร      โสภณ     โสภณ     ธัญญวรัตน์ 

214 214 214 214 125 125 214
พ30207 ส33101 ค33201   ท33101  อ33101   ว33224  ง33101  

ณรงค์เดช    ธัญญวรัตน์ วิไลวรรณ ประคอง   แม้นมาส   ชุติกาญจน์ บุปผา 
สน.แฮนด์บ 133 133 133 133 121 403
ส33103  ท30211   ท30205  ส33101 ค33101  จ30205  

ผ่องพรรณ  ประไพ     สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    ศุภินันท์
134 134 134 134 134 134

ท30211   ว30106 ค33203 ท30205  ส33103   ข30201  ท33101 
ประไพ     นิรุต   กนกกาญจน์  สุพัตรา   ผ่องพรรณ  จันทร์    ประคอง     

135 135 135 135 135 135 135

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

1 (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 17 พ.ค. 2564)
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เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 6/1

ม. 6/2



สัปดาห์
วันท่ี 5 6 7 8 9

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
พ21102  co-M21101 อ21101  อ20201   ท21101  
มานะ     MR.     ธัชมาศ  แม้นมาส   พุดตาล   
สน.เทเบิล 228 228 228 228
ค21201 ท21101   ค21101   ส21101   พ21102  
บุญนิศา   สุนารี     วรรณี สิริวิภา   มานะ     

227 227 227 227 สน.เทเบิล
ส21101 อ21101   พ21102  ว21103 
พรภัทร พรศักด์ิ  มานะ     จิดาภา     

331 331 สน.เทเบิล 132
ค21101 ส21101   ง21101 ง21101 อ21101   
ชลิต    สิริวิภา    เขมจิรา เขมจิรา พรศักด์ิ  

332 332 328 328 332
อ21101   อ20201   ส21101   ส21101 ค21101 
พรศักด์ิ  แม้นมาส   สิริวิภา    พรภัทร ชลิต    

333 333 333 333 333
ว21101  ว21101  ท21101  ส21101
เสาวภา เสาวภา พุดตาล   พรภัทร

123 123 334 334
ท21101  ส21101 ว21101  ว21101  ว21103   
สุนารี   พรภัทร เสาวภา เสาวภา ปรีดา   

335 335 123 123 128
ส22101   i20201   i20201   ค22101 อ22101
ไกรวิชญ์    มวลมาศ    มวลมาศ    ชลิต    พันธิภา     

225 225 225 225 225
ค22101 ค22101 ส22101   ท22101 
สุภาวดี ชลิต    ไกรวิชญ์    ประคอง   
226 226 226 226

ท22101   พ22102   จ20203 อ22101 i20201 
ชญานันท์  ณรงค์เดช  ศุภินันท์  พันธิภา     นิรุต    

322 สน.กระบ่ี 322 312 322

4  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 20 พ.ค. 2564)
เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 1/5

ม. 1/4

ม. 1/3

ม. 1/2

ม. 1/1

ม. 2/3

ม. 2/2

ม. 2/1

ม. 1/7
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สัปดาห์
วันท่ี 5 6 7 8 9

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส22101   ท22101 อ22101 จ20203 
สนธิ      ประคอง   พันธิภา     ศุภินันท์  

323 323 312 323
พ22102   ท22101   ว22101  ส22101   
ณรงค์เดช  ชญานันท์  สุมาลี       สนธิ      
สน.กระบ่ี 324 122 324
ว22101  ว22101  ว21103   ว21103   ค22101   

สุมาลี       สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา    
122 122 128 128 325

ศ22101  ศ22101  ส22101   อ20205  พ22102   
ภูวนัย      ภูวนัย      สนธิ      MR.         ณรงค์เดช  

315 315 326 326 สน.กระบ่ี
co-ว23101 co-ว23101 อ23101   ส23101   ส23102   
ธัชมาศ  ธัชมาศ  ธัญรดี    ณภัทร    ไกรวิชญ์   

127 127 221 221 221
ว23103 ว23103 ท23101  พ23102 ค23101

จิดาภา     จิดาภา     สุนารี     เกรียงศักด์ิ สุภาวดี
132 132 224 สน.บาส 224

ท23101   อ23101   ส23101   ค23101
สุพัตรา   ธัญรดี    ณภัทร    สุภาวดี

422 422 422 422
พ23102 ส23101   ส23102   ท23101  
เกรียงศักด์ิ ณภัทร    ไกรวิชญ์   สุนารี     
สน.บาส 423 423 423

ส23101   พ23102 ว23103   ว23103   อ23101  
ณภัทร    เกรียงศักด์ิ สายฝน    สายฝน    เฉลิมขวัญ  

424 สน.บาส 131 131 424
อ23101  ส23102   ง20201  ง20201 ส23101  
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   อาภรณ์    อาภรณ์    สิริวิภา   

425 425 402 402 425
ว23103   ว23103   พ23102 อ23101  ค23101  
สายฝน    สายฝน    เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  มะลุลี     

131 131 สน.บาส 426 426
ม. 3/7

ม. 3/1

ม. 2/7

ม. 2/6

ม. 2/5

ม. 2/4

ม. 3/6

ม. 3/5

ม. 3/4

ม. 3/3

ม. 3/2

เดือน กรกฎาคม  2564
4  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 20 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี 5 6 7 8 9

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
i30201  i30201  อ31101   ค31101 ว30103  

ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ โสภณ     
ห้องสมุด ห้องสมุด 222 222 125
พ31102 ค31101 ค31201 ส31101 อ31101   
นิรฉัตร    กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    
สน.แบตฯ 432 432 432 432
ส31101 ท30201   ศ30206 ศ30206 ข20201 

ผ่องพรรณ  จารุณี   จักรพงศ์ จักรพงศ์ จันทร์    
433 433 314 314 433

ท30201   ท30202 ส31101 พ31102  ศ23101   
จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  นิรฉัตร    จุติรัตน์   

434 434 434 สน.แบตฯ 316
อ31101   ส31101 ท30201   ศ23101   พ30201  
วรรณกร    ผ่องพรรณ  จารุณี   จุติรัตน์   นิรฉัตร    

436 436 436 316 สน.แบตฯ
ว32242  ว32242  ค32201   อ23101   ส32101  
โสภณ     โสภณ     วิไลวรรณ  มวลมาศ    ยศไกร     

125 125 223 223 223
ว32203 ว32203 ว32242  ว32242  ค32101  
อนุสรา    อนุสรา    โสภณ     โสภณ     น ้าข้าว    

223 223 125 125 338
ง32101 ง32101 ว30104  ว30104  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

401 401 121 121
ส30204   ค32101  ง32101 ง32101 ศ32101  
ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์

336 336 401 401 314

เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 5/4

ม. 5/3

ม. 5/2

ม. 5/1

ม. 4/5

ม. 4/4

ม. 4/3

ม. 4/2

ม. 4/1

4  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 20 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี 5 6 7 8 9

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ว30104  ว30104  ค32101  ส30204   อ23101   

วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   น ้าข้าว    ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    
327 327 327 327 327

ว33205 ว33205 ศ33101 ค32101  
อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    น ้าข้าว    

214 214 315
ว33224  ว33224  ว30106 ว30106 ศ33101 

ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    
121 121 126 126 315

ว30106 ว30106 ข30201  ค33203   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ท33101 ค33101  ส33101 อ33101   
ประคอง   มะลุลี     ธัญญวรัตน์ แม้นมาส   

135 135 135 135
ม. 6/4

ม. 6/3

ม. 6/2

ม. 6/1

ม. 5/5

เดือน กรกฎาคม  2564
4  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 20 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี 26 27 28 29 30

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
co-ว21101 co-M21101 Í21101  ค21201 ท21101  ส21102   ชุมนุม
ธัชมาศ  MR.     ธัชมาศ  บุญนิศา   พุดตาล   พรภัทร    
ห้อง121  228 228 228 228 228
ค21201 อ20201   ส21101 อ21101   ง21101 ง21101 ชุมนุม
บุญนิศา   แม้นมาส   พรภัทร พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา

227 227 227 227 328 328
ค21101   ส21101   จ20201  ส21101 ว21101  ท21101  ชุมนุม

วรรณี สิริวิภา   ศุภินันท์  พรภัทร เสาวภา พุดตาล   
331 331 331 331 123 331

ว21101  ว21101  ท21101   ส21101 ว21101  พ21102 ชุมนุม
เสาวภา เสาวภา สุนารี     พรภัทร เสาวภา มานะ

123 123 332 332 123 สน.เทเบิล
ท21101  ค22101  ว21101  พ21102 อ20201   ชุมนุม
พุดตาล   ชลิต   เสาวภา มานะ แม้นมาส   

333 333 123 สน.เทเบิล 333
ส21101 อ21101   ค22101  ศ21101 ศ21101 ชุมนุม
พรภัทร พรศักด์ิ  ชลิต   จักรพงศ์   จักรพงศ์   

334 334 334 334 334
อ21101   ส21101 พ21102 อ20201   ท21101   ชุมนุม
พรศักด์ิ  พรภัทร มานะ ธัชมาศ  สุนารี     

335 335 สน.เทเบิล 335 335
พ22102   co-ว22101 co-ค22101 อ20203   ว22201  ว22201  ชุมนุม
ณรงค์เดช  ธัชมาศ  บุญนิศา   MR.         นิรุต      นิรุต      

สน.กระบ่ี 122 ห้อง225 225 225 225
ว21103   ว21103   ศ22101  ศ22101  พ22102   ชุมนุม
ปรีดา   ปรีดา   ภูวนัย    ภูวนัย    ณรงค์เดช  

128 128 315 315 สน.กระบ่ี
อ22101 ท22101   ค22101 ว21103   ว21103   ชุมนุม

พันธิภา     ชญานันท์  สุภาวดี ปรีดา   ปรีดา   
312 322 322 128 128

ท22101 พ22102   ส22101   ส22102   อ22101 ชุมนุม
ประคอง   ณรงค์เดช  สนธิ      ไกรวิชญ์ พันธิภา     

323 สน.กระบ่ี 323 323 323
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สัปดาห์
วันท่ี 26 27 28 29 30

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส22101   อ22101 ว22101  ว22101  อ20203   ท22101   ชุมนุม
สนธิ      พันธิภา     สุมาลี       สุมาลี       MR.         ชญานันท์  

324 312 122 122 324 324
ส22102   ท22101 พ22102   อ22101 ค22101   อ20203   ชุมนุม
ไกรวิชญ์ ประคอง   ณรงค์เดช  พันธิภา     บุญนิศา    MR.         

325 325 สน.กระบ่ี 325 325 325
i20201 i20201 ท22101   ส22101   ค22101   ชุมนุม

สายฝน    สายฝน    ชญานันท์  สนธิ      บุญนิศา    
131 131 326 326 326

co-ค23101 อ20211   พ23102  ส23101   co-ว23101 ท23101   ชุมนุม
สุภาวดี มวลมาศ    เกรียงศักด์ิ ณภัทร     ธัชมาศ  สุพัตรา   

221 221 สน.บาส 221 127 221
ส23101   ค23101 ง23101  ง23101  ค23201 อ23101   ชุมนุม
ณภัทร     สุภาวดี อาภรณ์    อาภรณ์    สุภาวดี ธัญรดี    

224 224 402 402 224 224
ท23101   ข20205   อ23101   ค23101 พ23102  ชุมนุม
สุพัตรา   จันทร์    ธัญรดี    สุภาวดี เกรียงศักด์ิ

422 422 422 422 422 สน.บาส
ว23101   ว23101   ว23103   ว23103   ง23101  ง23101  ชุมนุม
จันจิรา     จันจิรา     สายฝน    สายฝน    อาภรณ์    อาภรณ์    

127 127 131 131 402 402
ค23101  อ20205  อ23101  ศ23101   ศ23101   ชุมนุม
มะลุลี     ธัญรดี   เฉลิมขวัญ  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

424 424 424 316 316
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   พ23102  อ23101  ชุมนุม
สุนารี   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  

425 425 127 127 สน.บาส 425
อ23101  พ23101 ท23101   อ20205  ส23101   ชุมนุม
เฉลิมขวัญ  เกรียงศักด์ิ สุพัตรา   ธัญรดี   ณภัทร     

426 426 426 426 426
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สัปดาห์
วันท่ี 26 27 28 29 30

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ว31201   ว31201   ว30101  ว30101  ว31221   ค31201 ชุมนุม
อนุสรา    อนุสรา    จิดาภา     จิดาภา     ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์

222 222 132 132 121 222
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ท31101   ชุมนุม
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ประไพ     

125 125 121 121 432 432
i30201  i30201  ว30103  ว30103  พ31101  ข20201   ชุมนุม

ณภัทร      ณภัทร      โสภณ     โสภณ     นิรฉัตร    จันทร์    
ห้องสมุด ห้องสมุด 125 125 สน.แบตฯ 433
ว30101  ว30101  ส31101 ท32101   ท31101   ส30203  ชุมนุม
จิดาภา     จิดาภา     ผ่องพรรณ  จารุณี   ประไพ     ยศไกร     

132 132 434 434 434 434
ง30241 ง30241 ศ30206 ศ30206 ค31101 อ31101   ชุมนุม

อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ มะลุลี     วรรณกร    
401 401 314 314 436 436

ค32101  ว30104  ว30104  ค32201   ท32101   พ30203   ชุมนุม
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   วิไลวรรณ  จารุณี   นิรฉัตร    

223 223 223 223 223 สน.ตะกร้อ
ศ32101  พ30203   อ23101   ส32101 ค32201   ส32103 ชุมนุม
จักรพงศ์ นิรฉัตร    มวลมาศ    ยศไกร    วิไลวรรณ  ธัญญวรัตน์

314 สน.ตะกร้อ 338 338 338 338
จ30203  ส32101 ค32101  ศ30244 ศ30244 ชุมนุม
ศุภินันท์  ยศไกร    น ้าข้าว    ภูวนัย    ภูวนัย    

337 337 337 315 315
ส32101 ค32101  ท32101   ·30203  ว30104  ชุมนุม
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   ชญานันท์  วัชราภรณ์   

336 336 336 336 336
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สัปดาห์
วันท่ี 26 27 28 29 30

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ท32101   ศ32101  ส32101 อ23101   ค32101  จ30203  ชุมนุม
จารุณี   จักรพงศ์ ยศไกร    มวลมาศ    น ้าข้าว    ศุภินันท์  

327 314 327 327 327 327
ค33201   ว33224  ว33205 ว33205 ส33101 ง33101  ชุมนุม
วิไลวรรณ  ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ธัญญวรัตน์ บุปผา

214 121 214 214 214 403
ว33205 ว33205 ค33201   ค33101  ว33244  ว33244  ชุมนุม

อดิศร      อดิศร      วิไลวรรณ มะลุลี     โสภณ     โสภณ     
126 126 133 133 125 125

ศ33101 ค33203   ง33101  ค33101  อ33101   ท33101  ชุมนุม
ภูวนัย    วิไลวรรณ บุปผา น ้าข้าว    แม้นมาส     ประคอง   

315 134 403 134 134 134
ว30106   ว30106   ค33203  จ30205   พ30207   ชุมนุม
นิรุต    นิรุต    กนกกาญจน์ ศุภินันท์  ณรงค์เดช  

135 135 135 135 สน.แฮนด์
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สัปดาห์
วันท่ี 16 17 18 19 20

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ง21101 ง21101 ส21101   อ20201   ศ21101 ศ21101 ท21101  
เขมจิรา เขมจิรา สิริวิภา   แม้นมาส   จักรพงศ์   จักรพงศ์   พุดตาล   

328 328 228 228 314 314 228
ว21101  พรศักด์ิ  ท21101  อ20201   ส21101   
เสาวภา 332 สุนารี   แม้นมาส   สิริวิภา   

123 227 227 227 227
พ21101  จ20201  ส21101   ค21101   อ21101   
มานะ     ศุภินันท์  สิริวิภา    วรรณี พรศักด์ิ  

331 331 331 331 331
จ20201  ศ21101 ศ21101 พ21101  ค21101 
ศุภินันท์  จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     ชลิต    

332 314 314 332 332
ท21101  ค21101 อ21101   ส21101 ส21101   
พุดตาล   ชลิต    พรศักด์ิ  พรภัทร สิริวิภา    

333 333 333 333 333
ส21101 อ20201 ง21101 ง21101 พ21101  
พรภัทร ธัชมาศ  เขมจิรา เขมจิรา มานะ     

334 334 328 328 334
ค21101 ว21101  ค21101 อ20201 ส21101
ชลิต    เสาวภา ชลิต    ธัชมาศ  พรภัทร

335 123 335 335 335
อ20203   ท22101   ศ22101  ศ22101  อ22101 ส22101   อ20209

MR.         ชญานันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      พันธิภา     ไกรวิชญ์    ธัชมาศ  
225 225 315 315 312 225 225

อ22101   ส22101   ว22101   ค22101 ท22101 อ20205   
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    อนุสรา       ชลิต    ประคอง   MR.         

226 226 226 226 226 226
ส22101   ส22101   ส22101   ค22101 ว22101  
สนธิ      สนธิ      ไกรวิชญ์    สุภาวดี สุมาลี       

322 322 322 322 122
อ22101 ค22101   จ20203 ศ22101  ศ22101  

พันธิภา     บุญนิศา    ศุภินันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      
312 323 323 315 315
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สัปดาห์
วันท่ี 16 17 18 19 20

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส22101   ง20201  ง20201 ส22101   ว21103   ว21103   
ไกรวิชญ์    อาภรณ์    อาภรณ์    สนธิ      ปรีดา   ปรีดา   

324 402 402 324 128 128
อ20205   ว22101  ค22101   ท22101 อ22101 ส22101   

MR.         สุมาลี       บุญนิศา    ประคอง   พันธิภา     สนธิ      
325 122 325 325 312 325

ว22101  ว21103   ว21103   พ22101 อ22101
สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   เกรียงศักด์ิ พันธิภา     

122 128 128 326 312
อ20205 ค23201 ว23103 ว23103 อ23101   ว23201 ว23201 
ธัชมาศ  สุภาวดี จิดาภา     จิดาภา     ธัญรดี    นิรุต   นิรุต   

221 221 132 132 221 221 221
อ23101   ศ23101   ศ23101   ค23201 ว23101   พ23101 
ธัญรดี    จุติรัตน์   จุติรัตน์   สุภาวดี จันจิรา     เกรียงศักด์ิ

224 316 316 224 127 224
ท23101   ค23101 ส23101   ว23101 ง20261  ง20261  
สุพัตรา   สุภาวดี ณภัทร    ชุติกาญจน์  บุปผา     บุปผา     

422 422 422 121 403 403
ค23101  ท23101  ศ23101   ศ23101   อ23101  
มะลุลี     สุนารี     จุติรัตน์   จุติรัตน์   เฉลิมขวัญ  

423 423 316 316 423
พ23101 อ23101   ท23101   ง20201  ง20201
เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    สุพัตรา   อาภรณ์    อาภรณ์    

424 424 424 402 402
ส23101  พ23101 อ23101   ค23101  ท23101  
สิริวิภา   เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    มะลุลี     สุนารี     

425 425 425 425 425
ว23101   ส23101   ท23101   อ23101  ส23102   
จันจิรา     ณภัทร    สุพัตรา   เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   

127 426 426 426 426
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สัปดาห์
วันท่ี 16 17 18 19 20

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ศ31101   ส31101 ค31201 ค31101 อ31101   ท31101   พ31102 
จุติรัตน์   ผ่องพรรณ  กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ วรรณกร    ประไพ     นิรฉัตร    

316 222 222 222 222 222 สน.แบตฯ
พ32101   i30201  i30201  อ31101   ค31201 ว31221   ส31101 
นิรฉัตร    ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ ชุติกาญจน์  ผ่องพรรณ  

432 ห้องสมุด ห้องสมุด 432 432 121 432
อ31101   ท31101   ส31101 ง30241 ง30241 ศ31101   
วรรณกร    ประไพ     ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จุติรัตน์   

433 433 433 401 401 316
ค31101 อ31101   ท30202 ว30103 i30201  i30201  

กนกกาญจน์ วรรณกร    พุดตาล    โสภณ     ณภัทร      ณภัทร      
434 434 434 125 ห้องสมุด ห้องสมุด 

ว30103 พ31101  ค31101  ข20201 ส31101 ส32101  
โสภณ     นิรฉัตร    มะลุลี     จันทร์    ผ่องพรรณ  ยศไกร     

125 436 436 436 436 436
ง32101   ง32101   ว32242  อ23101   ศ32101  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     มวลมาศ    จักรพงศ์

401 401 125 223 314
ค32101  ว30104  ค32201   ว32203 ว32203 
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วิไลวรรณ อนุสรา    อนุสรา    

338 338 338 126 126
ว30104  ส32103 พ30215  จ30203  ส30204   

วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ ณรงค์เดช  ศุภินันท์  ธัญญวรัตน์ 
121 337 สน.ตะกร้อ 337 337

ส32101  อ23101   ท32101   พ32101   พ30215   จ30203  
ยศไกร     มวลมาศ    จารุณี   นิรฉัตร    ณรงค์เดช  ศุภินันท์

336 336 336 336 สน.ตะกร้อ 336
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สัปดาห์
วันท่ี 16 17 18 19 20

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส30204   ท32101   ค32101  ท30203  
ธัญญวรัตน์ จารุณี   น ้าข้าว    สุนารี   

327 327 327 327
อ33101   พ30207   ว30106 ค33203   ท33101
แม้นมาส   ณรงค์เดช  อดิศร      วิไลวรรณ ประคอง   

214 สน.แฮนด์ 126 214 214
ค33201   ส33103  ว30106 ส33101 ค33101  
วิไลวรรณ ผ่องพรรณ  อดิศร      ธัญญวรัตน์ มะลุลี     

126 126 126 126 126
ท33101 ค33203   ส30205 ท30205  พ30207   

ประคอง   วิไลวรรณ ยศไกร    สุพัตรา   ณรงค์เดช  
134 134 134 134 สน.แฮนด์

ศ33101 ท30205  ส33101 ท30211  ส30205 อ33101   
ภูวนัย    สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ ประไพ     ยศไกร    แม้นมาส   

315 135 135 135 135 135
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สัปดาห์
วันท่ี 6 7 8 9 10

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ค21201 co-M21101 อ21101 อ20207   h21101 ส21101   กกบ.
บุญนิศา   MR.     ธัชมาศ  MR.     มานะ     สิริวิภา   

228 228 228 228 228 228
ค21101   ท21101   อ21101   ส21101   พ21101  กกบ.

วรรณี สุนารี     พรศักด์ิ  สิริวิภา   มานะ     
227 227 227 227 227 227

ศ21101 ศ21101 ส21101   อ21101   ท21101  กกบ.
จักรพงศ์   จักรพงศ์   สิริวิภา   พรศักด์ิ  พุดตาล   

314 314 331 331 331
ส21101   อ21101   ส21101 ว21101  ท21101   กกบ.
สิริวิภา   พรศักด์ิ  พรภัทร เสาวภา สุนารี     

332 332 332 332 123 332
ว21101  ว21101  พ21101  ศ21101 ศ21101 กกบ.

เสาวภา เสาวภา มานะ     จักรพงศ์   จักรพงศ์   
123 123 333 314 314

ส21101 ท21101  ว21101  ค21101  ว21103   กกบ.
พรภัทร พุดตาล   เสาวภา ชลิต   ปรีดา   

334 334 123 334 334
อ21101   ค21101  ส21101 ง21101 ง21101 กกบ.
พรศักด์ิ  ชลิต   พรภัทร เขมจิรา เขมจิรา

335 335 335 328 328
co-ว22101 co-ว22101 co-ค22101 ส22101   ท22101   co-H22101 กกบ.
ธัชมาศ  ธัชมาศ  บุญนิศา   ไกรวิชญ์    ชญานันท์  ณรงค์เดช  
ห้อง121  ห้อง121  225 225 225 225
i20201   i20201   ส22101   พ22102   อ22101   ค22101 กกบ.
ณภัทร     ณภัทร     ไกรวิชญ์    ณรงค์เดช  เฉลิมขวัญ  สุภาวดี
ห้องสมุด ห้องสมุด 226 226 226 226

ท22101   อ22101 จ20203 พ22102   i20201 กกบ.
ชญานันท์  พันธิภา     ศุภินันท์  ณรงค์เดช  นิรุต    

322 312 322 322 322
ว21103   ว21103   i20201 ว22101  ค22101   กกบ.
ปรีดา   ปรีดา   สนธิ      สุมาลี       บุญนิศา    

128 128 323 122 323
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สัปดาห์
วันท่ี 6 7 8 9 10

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
อ22101 ค22101 i20201   ศ22101  ศ22101  กกบ.

พันธิภา     ชลิต    อรุณพงษ์ ภูวนัย      ภูวนัย      
312 324 324 315 315

ส22101   พ22101 อ22101 ส22101   ท22101 กกบ.
สนธิ      เกรียงศักด์ิ พันธิภา     สนธิ      ประคอง   

325 325 312 325 325
ส22101   ส22101   ว22101  ว22101  ค22101   ท22101   กกบ.
ไกรวิชญ์    สนธิ      สุมาลี       สุมาลี       บุญนิศา    ชญานันท์  

326 326 122 122 326 326
co-m23201   อ23101  ง23101  ง23101  ท23101  ส23101   กกบ.

สุภาวดี ธัญรดี   อาภรณ์    อาภรณ์    สุพัตรา   ณภัทร     
221 221 402 402 221 221

ท23101  ส23102   ส23101   อ23101  ค23201   อ20205 กกบ.
สุนารี     ไกรวิชญ์   ณภัทร    ธัญรดี   สุภาวดี ธัชมาศ  

224 224 224 224 224 224
ง23101  ง23101  ว23101 ว23101 ศ23101   ศ23101   กกบ.
อาภรณ์    อาภรณ์    ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

402 402 121 121 316 316
ส23101   อ23101  ง20261  ง20261  ค23101  ว23101   กกบ.
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  บุปผา     บุปผา     มะลุลี     จันจิรา     

423 423 403 403 423 127
ว23101   ว23101   อ23101 ค23101  ส23101   ท23101  กกบ.
จันจิรา     จันจิรา     เฉลิมขวัญ   มะลุลี     ณภัทร    สุพัตรา   

127 127 424 424 424 424
ว23103   ว23103   ศ23101   ศ23101   ง20261  ง20261  กกบ.
สายฝน    สายฝน    จุติรัตน์   จุติรัตน์   บุปผา     บุปผา     

131 131 316 316 403 403
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   ง23101  ง23101  กกบ.
สุพัตรา   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     อาภรณ์    อาภรณ์    

426 426 127 127 402 402

ม. 3/2

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

เดือน กันยายน  2564
13  (ชดเชย ของวันพุธท่ี 2  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี 6 7 8 9 10

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ว31201   ว31201   ท31101   ค31101 อ31101   พ31101  ส30201   
อนุสรา    อนุสรา    ประไพ     กนกกาญจน์ วรรณกร    นิรฉัตร    ผ่องพรรณ  

222 222 222 222 222 222 222
ค31101 อ31101   ว30101  ว30101  ว31201  ว31201  ศ31101  

กนกกาญจน์ วรรณกร    จิดาภา     จิดาภา     อดิศร    อดิศร    จุติรัตน์   
432 432 132 132 432 432 316

ว30101  ว30101  ท30201   ท30202 ส31101 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  ประไพ     ยศไกร     

132 132 433 433 433 433 433
ว30103   ว30103   ค31101 ส31101 ง30241 ง30241 ข20201  
โสภณ     โสภณ     กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จันทร์    

125 125 434 434 401 401 434
ท30201   ท31101   ว30103   ว30103   ข20201  ส31101 ท30202   
จารุณี   ประไพ     โสภณ     โสภณ     จันทร์   ผ่องพรรณ  พุดตาล    

436 436 125 125 436 436 436
ค32101  ค32201   ว32203 ว32203 ส32103 ส32101  
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อนุสรา    อนุสรา    ธัญญวรัตน์ ยศไกร     

223 223 223 223 223 223
ส32101  ท32101   อ23101   ค32201   ว30104  ว30104  
ยศไกร     จารุณี   มวลมาศ    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

338 338 338 338 121 121
อ23101   ท30203   ศ32101  ท32101   พ32101   ค32101  
มวลมาศ    ชญานันท์    จักรพงศ์ จารุณี   นิรฉัตร    น ้าข้าว    

337 337 314 337 337 337
ว30104  ว30104  ส30204  อ23101   

วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    
336 336 336 336
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สัปดาห์
วันท่ี 6 7 8 9 10

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ง32101 ง32101 ศ30244 ศ30244 จ30203  

อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ ภูวนัย    ภูวนัย    ศุภินันท์  
401 401 315 315 327

ว33224  ว33224  ค33201   ค33101  ว33244 อ33101   
ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ วิไลวรรณ น ้าข้าว    โสภณ     แม้นมาส   

121 121 214 214 125 214
ค33201   อ33101   ว33205 ว33205 ท33101  ว33244 
วิไลวรรณ แม้นมาส   อดิศร      อดิศร      ประคอง   โสภณ     

133 133 126 126 133 133
ว30106 ว30106 ข30201  ค33201   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ง33101  ค33203 ค33101  ส30205  ข30201  
บุปผา กนกกาญจน์  มะลุลี     ยศไกร    จันทร์    
403 135 135 135 135

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1
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สัปดาห์
วันท่ี 27 28 29 30 1

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
co-ว21101 co-ว21101 ว21103   อ20207   ส21101   ว21201 ว21201 
ธัชมาศ  ธัชมาศ  จิดาภา MR.     สิริวิภา   นิรุต    นิรุต    
ห้อง121  ห้อง121  132 225 225 225 225
ว21101  ว21101  ค21101   ว21103 ศ21101   ศ21101   
เสาวภา เสาวภา วรรณี จิดาภา จักรพงศ์    จักรพงศ์    

123 123 227 132 314 314
ค21101   ท21101  ว21101  ว21101  ง21101 ง21101

วรรณี พุดตาล   เสาวภา เสาวภา เขมจิรา เขมจิรา
227 331 123 123 328 328

ท21101  จ20201  ส21101   ค21101 อ21101   ว21103   
สุนารี   ศุภินันท์  สิริวิภา    ชลิต      พรศักด์ิ  ปรีดา   

332 332 332 332 332 128
ท21101  อ21101   ง21101 ง21101 ว21103   ส21101   
พุดตาล พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา ปรีดา   สิริวิภา    
333 333 328 328 128 333

อ21101  ส21101 ค21101 อ21101  ท21101  อ20201   
พรศักด์ิ พรภัทร ชลิต    พรศักด์ิ พุดตาล   ธัชมาศ  

334 334 334 334 334 334
ส21102  ท21101   ศ21101 ศ21101 พ21101  อ21101   
พรภัทร    สุนารี     จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     พรศักด์ิ   

335 335 314 314 335 335
ว21103   ว21103   co-ค22101 ท22101   อ20209  อ22101 ค22201 
ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา   ชญานันท์  ธัชมาศ  พันธิภา    ชลิต      

128 128 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228
ท22101  ค22101 ว22101   ว22101   อ22101   ส22101   อ20205  
ประคอง   สุภาวดี อนุสรา       อนุสรา       เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    MR.         

226 226 126 126 226 226 226
ว22101  ว22101  ค22101 ส22101   ศ22101  ศ22101  

สุมาลี       สุมาลี       สุภาวดี สนธิ      ภูวนัย      ภูวนัย      
122 122 322 322 315 315

ค22101   พ22101 ว22101  ว22101  ท22101 i20201 ส22101   
บุญนิศา    เกรียงศักด์ิ สุมาลี       สุมาลี       ประคอง   สนธิ      สนธิ      

323 323 122 122 323 323 323
อ22101 ค22101  พ22101 ค22101 ท22101   อ20205  i20201 

พันธิภา     ชลิต   เกรียงศักด์ิ ชลิต    ชญานันท์  MR.         อรุณพงษ์
312 324 324 324 324 324 324
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สัปดาห์
วันท่ี 27 28 29 30 1

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
i20201 i20201 ศ22101  ศ22101  ง20201  ง20201

สายฝน    สายฝน    ภูวนัย      ภูวนัย      อาภรณ์    อาภรณ์    
131 131 315 315 402 402

ท22101 อ20203   ง20201  ง20201 อ22101 ค22101   อ22101
ชญานันท์   MR.         อาภรณ์    อาภรณ์    พันธิภา     บุญนิศา    พันธิภา     

326 326 402 402 312 326 312
co-ค23101 ท23101  อ20205  ค23201   co-H23101 ศ23101   ศ23101   

สุภาวดี สุพัตรา   ธัชมาศ  สุภาวดี เกรียงศักด์ิ จุติรัตน์   จุติรัตน์   
221 221 221 221 221 316 316

ว23101   ว23101   ส23101   อ20205  ง20261  ง20261  ท23101
จันจิรา     จันจิรา     ณภัทร     ธัชมาศ  บุปผา     บุปผา     สุนารี     

127 127 224 224 403 403 224
ส23102   ส23101  ว23103   ว23103   อ23101   พ23101 
ไกรวิชญ์   ณภัทร    สายฝน    สายฝน    ธัญรดี    เกรียงศักด์ิ

422 422 131 131 422 422
ส23101   อ23101  ท23101  ข20205   พ23101 ค23101  
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  สุนารี     จันทร์    เกรียงศักด์ิ มะลุลี     

423 423 423 423 423 423
ท23101   ค23101  ง20261  ง20261  ส23101 ว23101   ส23102 
สุพัตรา   มะลุลี     บุปผา     บุปผา     ณภัทร    จันจิรา     ไกรวิชญ์   

424 424 403 403 424 127 424
อ23101 ส23101  ว23101   ค23101  ท23101 อ20205  

เฉลิมขวัญ   สิริวิภา   จันจิรา     มะลุลี     สุนารี     ธัญรดี   
425 425 127 425 425 425

ง20261  ง20261  ศ23101   ศ23101   อ20205  ค23101  ส23101 
บุปผา     บุปผา     จุติรัตน์   จุติรัตน์   ธัญรดี   มะลุลี     ณภัทร    

403 403 316 316 426 426 426
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สัปดาห์
วันท่ี 27 28 29 30 1

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ส31101 อ30201 
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    

125 125 121 121 222 222 222
ว31201  ว31201  ว30103  ค31101 ท31101   อ31101   ส31101  
อดิศร    อดิศร    โสภณ     กนกกาญจน์ ประไพ     วรรณกร    ผ่องพรรณ  

432 432 125 432 432 432 432
ค31101 ค31101 พ31101  ว30103  อ31101   ส30203  ท30202

กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ นิรฉัตร    โสภณ     วรรณกร    ยศไกร     พุดตาล    
433 433 433 125 433 433 433

ศ30206 ศ30206 ท31101   อ31101   ส30203  พ31101  ข20201 
จักรพงศ์ จักรพงศ์ ประไพ     วรรณกร    ยศไกร     นิรฉัตร    จันทร์    

314 314 434 434 434 434 434
ว30101  ว30101  i30201  i30201  ท30202 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     ณภัทร      ณภัทร      พุดตาล    ประไพ     ยศไกร     

132 132 ห้องสมุด ห้องสมุด 436 436 436
ค32101  ค32201   ว30104  ท32101   ว32203 ว32203 พ32101   
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   จารุณี   อนุสรา    อนุสรา    นิรฉัตร    

223 223 223 223 126 126 223
พ32101   ท32101   ค32101  ค32201   ง32101   ง32101   ว32242  
นิรฉัตร    จารุณี   น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     

338 338 338 338 401 401 125
ส32102 ค32101  ท32101   อ23101   ส30204  ท30203   
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   มวลมาศ    ธัญญวรัตน์ ชญานันท์    

337 337 337 337 337 337
ศ30244 ศ30244 ท30203   ส32103 จ30203  ค32101   
ภูวนัย    ภูวนัย    ชญานันท์    ธัญญวรัตน์ ศุภินันท์  น ้าข้าว    

315 315 336 336 336 336
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สัปดาห์
วันท่ี 27 28 29 30 1

คาบท่ีเรียนชดเชย 8 7 7 6 7 8 8
ส32103   พ32101   ส32102 ท30203  ว30104  พ30215  
ธัญญวรัตน์ นิรฉัตร    ยศไกร    สุนารี   วัชราภรณ์   ณรงค์เดช  

327 327 327 327 121 สน.ตะกร้อ
ค33201   ท33101 ว33205 ว33205 ว33244 ว33244 ส33101 
วิไลวรรณ ประคอง   อดิศร      อดิศร      โสภณ     โสภณ     ธัญญวรัตน์ 

214 214 214 214 125 125 214
พ30207 ส33101 ค33201   ท33101  อ33101   ว33224  ง33101  

ณรงค์เดช    ธัญญวรัตน์ วิไลวรรณ ประคอง   แม้นมาส   ชุติกาญจน์ บุปผา 
สน.แฮนด์บ 133 133 133 133 121 403
ส33103  ท30211   ท30205  ส33101 ค33101  จ30205  

ผ่องพรรณ  ประไพ     สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    ศุภินันท์
134 134 134 134 134 134

ท30211   ว30106 ค33203 ท30205  ส33103   ข30201  ท33101 
ประไพ     นิรุต   กนกกาญจน์  สุพัตรา   ผ่องพรรณ  จันทร์    ประคอง     

135 135 135 135 135 135 135
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สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 1/1

ม. 1/7

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

21 22 23 25
8 7 7 6 7 8 8

co-ว21101 co-M21101 Í21101  ค21201 ท21101  ส21102   ชุมนุม
ธัชมาศ  MR.     ธัชมาศ  บุญนิศา   พุดตาล   พรภัทร    
ห้อง121  228 228 228 228 228
ค21201 อ20201   ส21101 อ21101   ง21101 ง21101 ชุมนุม
บุญนิศา   แม้นมาส   พรภัทร พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา

227 227 227 227 328 328
ค21101   ส21101   จ20201  ส21101 ว21101  ท21101  ชุมนุม

วรรณี สิริวิภา   ศุภินันท์  พรภัทร เสาวภา พุดตาล   

331 331 331 331 123 331

ว21101  ว21101  ท21101   ส21101 ว21101  พ21102 ชุมนุม

เสาวภา เสาวภา สุนารี     พรภัทร เสาวภา มานะ

123 123 332 332 123 สน.เทเบิล
ท21101  ค22101  ว21101  พ21102 อ20201   ชุมนุม
พุดตาล   ชลิต   เสาวภา มานะ แม้นมาส   

333 333 123 สน.เทเบิล 333
ส21101 อ21101   ค22101  ศ21101 ศ21101 ชุมนุม
พรภัทร พรศักด์ิ  ชลิต   จักรพงศ์   จักรพงศ์   

334 334 334 334 334
อ21101   ส21101 พ21102 อ20201   ท21101   ชุมนุม
พรศักด์ิ  พรภัทร มานะ ธัชมาศ  สุนารี     

335 335 สน.เทเบิล 335 335
พ22102   co-ว22101 co-ค22101 อ20203   ว22201  ว22201  ชุมนุม
ณรงค์เดช  ธัชมาศ  บุญนิศา   MR.         นิรุต      นิรุต      

สน.กระบ่ี 122 ห้อง225 225 225 225
ว21103   ว21103   ศ22101  ศ22101  พ22102   ชุมนุม
ปรีดา   ปรีดา   ภูวนัย    ภูวนัย    ณรงค์เดช  

128 128 315 315 สน.กระบ่ี
อ22101 ท22101   ค22101 ว21103   ว21103   ชุมนุม

พันธิภา     ชญานันท์  สุภาวดี ปรีดา   ปรีดา   
312 322 322 128 128

ท22101 พ22102   ส22101   ส22102   อ22101 ชุมนุม
ประคอง   ณรงค์เดช  สนธิ      ไกรวิชญ์ พันธิภา     

323 สน.กระบ่ี 323 323 323

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
2 (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 18 พ.ค. 2564)

24



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/2

ม. 2/5

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/4

ม. 3/1

ม. 3/7

ม. 3/3

21 22 23 25
8 7 7 6 7 8 8

ส22101   อ22101 ว22101  ว22101  อ20203   ท22101   ชุมนุม
สนธิ      พันธิภา     สุมาลี       สุมาลี       MR.         ชญานันท์  

324 312 122 122 324 324

ส22102   ท22101 พ22102   อ22101 ค22101   อ20203   ชุมนุม

ไกรวิชญ์ ประคอง   ณรงค์เดช  พันธิภา     บุญนิศา    MR.         

325 325 สน.กระบ่ี 325 325 325

i20201 i20201 ท22101   ส22101   ค22101   ชุมนุม

สายฝน    สายฝน    ชญานันท์  สนธิ      บุญนิศา    

131 131 326 326 326
co-ค23101 อ20211   พ23102  ส23101   co-ว23101 ท23101   ชุมนุม

สุภาวดี มวลมาศ    เกรียงศักด์ิ ณภัทร     ธัชมาศ  สุพัตรา   
221 221 สน.บาส 221 127 221

ส23101   ค23101 ง23101  ง23101  ค23201 อ23101   ชุมนุม
ณภัทร     สุภาวดี อาภรณ์    อาภรณ์    สุภาวดี ธัญรดี    

224 224 402 402 224 224
ท23101   ข20205   อ23101   ค23101 พ23102  ชุมนุม
สุพัตรา   จันทร์    ธัญรดี    สุภาวดี เกรียงศักด์ิ

422 422 422 422 422 สน.บาส
ว23101   ว23101   ว23103   ว23103   ง23101  ง23101  ชุมนุม
จันจิรา     จันจิรา     สายฝน    สายฝน    อาภรณ์    อาภรณ์    

127 127 131 131 402 402
ค23101  อ20205  อ23101  ศ23101   ศ23101   ชุมนุม
มะลุลี     ธัญรดี   เฉลิมขวัญ  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

424 424 424 316 316
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   พ23102  อ23101  ชุมนุม
สุนารี   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  

425 425 127 127 สน.บาส 425
อ23101  พ23101 ท23101   อ20205  ส23101   ชุมนุม
เฉลิมขวัญ  เกรียงศักด์ิ สุพัตรา   ธัญรดี   ณภัทร     

426 426 426 426 426

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
2 (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 18 พ.ค. 2564)

24



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 4/2

ม. 4/1

ม. 4/3

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

21 22 23 25
8 7 7 6 7 8 8

ว31201   ว31201   ว30101  ว30101  ว31221   ค31201 ชุมนุม
อนุสรา    อนุสรา    จิดาภา     จิดาภา     ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์

222 222 132 132 121 222
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ท31101   ชุมนุม
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ประไพ     

125 125 121 121 432 432
i30201  i30201  ว30103  ว30103  พ31101  ข20201   ชุมนุม

ณภัทร      ณภัทร      โสภณ     โสภณ     นิรฉัตร    จันทร์    
ห้องสมุด ห้องสมุด 125 125 สน.แบตฯ 433
ว30101  ว30101  ส31101 ท32101   ท31101   ส30203  ชุมนุม
จิดาภา     จิดาภา     ผ่องพรรณ  จารุณี   ประไพ     ยศไกร     

132 132 434 434 434 434
ง30241 ง30241 ศ30206 ศ30206 ค31101 อ31101   ชุมนุม

อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ มะลุลี     วรรณกร    
401 401 314 314 436 436

ค32101  ว30104  ว30104  ค32201   ท32101   พ30203   ชุมนุม
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   วิไลวรรณ  จารุณี   นิรฉัตร    

223 223 223 223 223 สน.ตะกร้อ
ศ32101  พ30203   อ23101   ส32101 ค32201   ส32103 ชุมนุม
จักรพงศ์ นิรฉัตร    มวลมาศ    ยศไกร    วิไลวรรณ  ธัญญวรัตน์

314 สน.ตะกร้อ 338 338 338 338
จ30203  ส32101 ค32101  ศ30244 ศ30244 ชุมนุม
ศุภินันท์  ยศไกร    น ้าข้าว    ภูวนัย    ภูวนัย    

337 337 337 315 315
ส32101 ค32101  ท32101   ·30203  ว30104  ชุมนุม
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   ชญานันท์  วัชราภรณ์   

336 336 336 336 336

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
2 (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 18 พ.ค. 2564)

24



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 6/1

ม. 6/2

21 22 23 25
8 7 7 6 7 8 8

ท32101   ศ32101  ส32101 อ23101   ค32101  จ30203  ชุมนุม
จารุณี   จักรพงศ์ ยศไกร    มวลมาศ    น ้าข้าว    ศุภินันท์  

327 314 327 327 327 327
ค33201   ว33224  ว33205 ว33205 ส33101 ง33101  ชุมนุม
วิไลวรรณ  ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ธัญญวรัตน์ บุปผา

214 121 214 214 214 403
ว33205 ว33205 ค33201   ค33101  ว33244  ว33244  ชุมนุม

อดิศร      อดิศร      วิไลวรรณ มะลุลี     โสภณ     โสภณ     
126 126 133 133 125 125

ศ33101 ค33203   ง33101  ค33101  อ33101   ท33101  ชุมนุม
ภูวนัย    วิไลวรรณ บุปผา น ้าข้าว    แม้นมาส     ประคอง   

315 134 403 134 134 134
ว30106   ว30106   ค33203  จ30205   พ30207   ชุมนุม
นิรุต    นิรุต    กนกกาญจน์ ศุภินันท์  ณรงค์เดช  

135 135 135 135 สน.แฮนด์

2 (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 18 พ.ค. 2564)
24

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 1/5

ม. 1/4

ม. 1/3

ม. 1/2

ม. 1/1

ม. 2/3

ม. 2/2

ม. 2/1

ม. 1/7

ม. 1/6

12 13 14 15 16
8 7 7 6 7 8 8

ง21101 ง21101 ส21101   อ20201   ศ21101 ศ21101 ท21101  
เขมจิรา เขมจิรา สิริวิภา   แม้นมาส   จักรพงศ์   จักรพงศ์   พุดตาล   

328 328 228 228 314 314 228
ว21101  พรศักด์ิ  ท21101  อ20201   ส21101   
เสาวภา 332 สุนารี   แม้นมาส   สิริวิภา   

123 227 227 227 227
พ21101  จ20201  ส21101   ค21101   อ21101   
มานะ     ศุภินันท์  สิริวิภา    วรรณี พรศักด์ิ  

331 331 331 331 331
จ20201  ศ21101 ศ21101 พ21101  ค21101 
ศุภินันท์  จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     ชลิต    

332 314 314 332 332
ท21101  ค21101 อ21101   ส21101 ส21101   
พุดตาล   ชลิต    พรศักด์ิ  พรภัทร สิริวิภา    

333 333 333 333 333
ส21101 อ20201 ง21101 ง21101 พ21101  
พรภัทร ธัชมาศ  เขมจิรา เขมจิรา มานะ     

334 334 328 328 334
ค21101 ว21101  ค21101 อ20201 ส21101
ชลิต    เสาวภา ชลิต    ธัชมาศ  พรภัทร

335 123 335 335 335
อ20203   ท22101   ศ22101  ศ22101  อ22101 ส22101   อ20209

MR.         ชญานันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      พันธิภา     ไกรวิชญ์    ธัชมาศ  
225 225 315 315 312 225 225

อ22101   ส22101   ว22101   ค22101 ท22101 อ20205   
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    อนุสรา       ชลิต    ประคอง   MR.         

226 226 226 226 226 226
ส22101   ส22101   ส22101   ค22101 ว22101  
สนธิ      สนธิ      ไกรวิชญ์    สุภาวดี สุมาลี       

322 322 322 322 122

5  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 21 พ.ค. 2564)
เดือน กรกฎาคม  2564



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 3/7

ม. 3/1

ม. 2/7

ม. 2/6

ม. 2/5

ม. 2/4

ม. 3/6

ม. 3/5

ม. 3/4

ม. 3/3

ม. 3/2

เดือน กรกฎาคม  2564

12 13 14 15 16
8 7 7 6 7 8 8

อ22101 ค22101   จ20203 ศ22101  ศ22101  
พันธิภา     บุญนิศา    ศุภินันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      

312 323 323 315 315
ส22101   ง20201  ง20201 ส22101   ว21103   ว21103   
ไกรวิชญ์    อาภรณ์    อาภรณ์    สนธิ      ปรีดา   ปรีดา   

324 402 402 324 128 128
อ20205   ว22101  ค22101   ท22101 อ22101 ส22101   

MR.         สุมาลี       บุญนิศา    ประคอง   พันธิภา     สนธิ      
325 122 325 325 312 325

ว22101  ว21103   ว21103   พ22101 อ22101
สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   เกรียงศักด์ิ พันธิภา     

122 128 128 326 312
อ20205 ค23201 ว23103 ว23103 อ23101   ว23201 ว23201 
ธัชมาศ  สุภาวดี จิดาภา     จิดาภา     ธัญรดี    นิรุต   นิรุต   

221 221 132 132 221 221 221
อ23101   ศ23101   ศ23101   ค23201 ว23101   พ23101 
ธัญรดี    จุติรัตน์   จุติรัตน์   สุภาวดี จันจิรา     เกรียงศักด์ิ

224 316 316 224 127 224
ท23101   ค23101 ส23101   ว23101 ง20261  ง20261  
สุพัตรา   สุภาวดี ณภัทร    ชุติกาญจน์  บุปผา     บุปผา     

422 422 422 121 403 403
ค23101  ท23101  ศ23101   ศ23101   อ23101  
มะลุลี     สุนารี     จุติรัตน์   จุติรัตน์   เฉลิมขวัญ  

423 423 316 316 423
พ23101 อ23101   ท23101   ง20201  ง20201
เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    สุพัตรา   อาภรณ์    อาภรณ์    

424 424 424 402 402
ส23101  พ23101 อ23101   ค23101  ท23101  
สิริวิภา   เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    มะลุลี     สุนารี     

425 425 425 425 425
ว23101   ส23101   ท23101   อ23101  ส23102   
จันจิรา     ณภัทร    สุพัตรา   เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   

127 426 426 426 426

เดือน กรกฎาคม  2564
5  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 21 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 5/4

ม. 5/3

ม. 5/2

ม. 5/1

ม. 4/5

ม. 4/4

ม. 4/3

ม. 4/2

ม. 4/1

12 13 14 15 16
8 7 7 6 7 8 8

ศ31101   ส31101 ค31201 ค31101 อ31101   ท31101   พ31102 
จุติรัตน์   ผ่องพรรณ  กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ วรรณกร    ประไพ     นิรฉัตร    

316 222 222 222 222 222 สน.แบตฯ
พ32101   i30201  i30201  อ31101   ค31201 ว31221   ส31101 
นิรฉัตร    ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ ชุติกาญจน์  ผ่องพรรณ  

432 ห้องสมุด ห้องสมุด 432 432 121 432
อ31101   ท31101   ส31101 ง30241 ง30241 ศ31101   
วรรณกร    ประไพ     ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จุติรัตน์   

433 433 433 401 401 316
ค31101 อ31101   ท30202 ว30103 i30201  i30201  

กนกกาญจน์ วรรณกร    พุดตาล    โสภณ     ณภัทร      ณภัทร      
434 434 434 125 ห้องสมุด ห้องสมุด 

ว30103 พ31101  ค31101  ข20201 ส31101 ส32101  
โสภณ     นิรฉัตร    มะลุลี     จันทร์    ผ่องพรรณ  ยศไกร     

125 436 436 436 436 436
ง32101   ง32101   ว32242  อ23101   ศ32101  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     มวลมาศ    จักรพงศ์

401 401 125 223 314
ค32101  ว30104  ค32201   ว32203 ว32203 
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วิไลวรรณ อนุสรา    อนุสรา    

338 338 338 126 126
ว30104  ส32103 พ30215  จ30203  ส30204   

วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ ณรงค์เดช  ศุภินันท์  ธัญญวรัตน์ 
121 337 สน.ตะกร้อ 337 337

ส32101  อ23101   ท32101   พ32101   พ30215   จ30203  
ยศไกร     มวลมาศ    จารุณี   นิรฉัตร    ณรงค์เดช  ศุภินันท์

336 336 336 336 สน.ตะกร้อ 336

เดือน กรกฎาคม  2564
5  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 21 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/4

ม. 6/3

ม. 6/2

ม. 6/1

ม. 5/5

เดือน กรกฎาคม  2564

12 13 14 15 16
8 7 7 6 7 8 8

ส30204   ท32101   ค32101  ท30203  
ธัญญวรัตน์ จารุณี   น ้าข้าว    สุนารี   

327 327 327 327
อ33101   พ30207   ว30106 ค33203   ท33101
แม้นมาส   ณรงค์เดช  อดิศร      วิไลวรรณ ประคอง   

214 สน.แฮนด์ 126 214 214
ค33201   ส33103  ว30106 ส33101 ค33101  
วิไลวรรณ ผ่องพรรณ  อดิศร      ธัญญวรัตน์ มะลุลี     

126 126 126 126 126
ท33101 ค33203   ส30205 ท30205  พ30207   

ประคอง   วิไลวรรณ ยศไกร    สุพัตรา   ณรงค์เดช  
134 134 134 134 สน.แฮนด์

ศ33101 ท30205  ส33101 ท30211  ส30205 อ33101   
ภูวนัย    สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ ประไพ     ยศไกร    แม้นมาส   

315 135 135 135 135 135

เดือน กรกฎาคม  2564
5  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 21 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

ม. 2/1

ม. 2/2

2 3 4 5 6
8 7 7 6 7 8 8

ค21201 co-M21101 อ21101 อ20207   h21101 ส21101   กกบ.
บุญนิศา   MR.     ธัชมาศ  MR.     มานะ     สิริวิภา   

228 228 228 228 228 228
ค21101   ท21101   อ21101   ส21101   พ21101  กกบ.

วรรณี สุนารี     พรศักด์ิ  สิริวิภา   มานะ     
227 227 227 227 227 227

ศ21101 ศ21101 ส21101   อ21101   ท21101  กกบ.
จักรพงศ์   จักรพงศ์   สิริวิภา   พรศักด์ิ  พุดตาล   

314 314 331 331 331
ส21101   อ21101   ส21101 ว21101  ท21101   กกบ.
สิริวิภา   พรศักด์ิ  พรภัทร เสาวภา สุนารี     

332 332 332 332 123 332
ว21101  ว21101  พ21101  ศ21101 ศ21101 กกบ.

เสาวภา เสาวภา มานะ     จักรพงศ์   จักรพงศ์   
123 123 333 314 314

ส21101 ท21101  ว21101  ค21101  ว21103   กกบ.
พรภัทร พุดตาล   เสาวภา ชลิต   ปรีดา   

334 334 123 334 334
อ21101   ค21101  ส21101 ง21101 ง21101 กกบ.
พรศักด์ิ  ชลิต   พรภัทร เขมจิรา เขมจิรา

335 335 335 328 328
co-ว22101 co-ว22101 co-ค22101 ส22101   ท22101   co-H22101 กกบ.
ธัชมาศ  ธัชมาศ  บุญนิศา   ไกรวิชญ์    ชญานันท์  ณรงค์เดช  
ห้อง121  ห้อง121  225 225 225 225
i20201   i20201   ส22101   พ22102   อ22101   ค22101 กกบ.
ณภัทร     ณภัทร     ไกรวิชญ์    ณรงค์เดช  เฉลิมขวัญ  สุภาวดี
ห้องสมุด ห้องสมุด 226 226 226 226

ท22101   อ22101 จ20203 พ22102   i20201 กกบ.
ชญานันท์  พันธิภา     ศุภินันท์  ณรงค์เดช  นิรุต    

322 312 322 322 322
ว21103   ว21103   i20201 ว22101  ค22101   กกบ.
ปรีดา   ปรีดา   สนธิ      สุมาลี       บุญนิศา    

128 128 323 122 323

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
8  (ชดเชย ของวันพุธท่ี 26 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2

ม. 3/3

2 3 4 5 6
8 7 7 6 7 8 8

อ22101 ค22101 i20201   ศ22101  ศ22101  กกบ.
พันธิภา     ชลิต    อรุณพงษ์ ภูวนัย      ภูวนัย      

312 324 324 315 315
ส22101   พ22101 อ22101 ส22101   ท22101 กกบ.
สนธิ      เกรียงศักด์ิ พันธิภา     สนธิ      ประคอง   

325 325 312 325 325
ส22101   ส22101   ว22101  ว22101  ค22101   ท22101   กกบ.
ไกรวิชญ์    สนธิ      สุมาลี       สุมาลี       บุญนิศา    ชญานันท์  

326 326 122 122 326 326
co-m23201   อ23101  ง23101  ง23101  ท23101  ส23101   กกบ.

สุภาวดี ธัญรดี   อาภรณ์    อาภรณ์    สุพัตรา   ณภัทร     
221 221 402 402 221 221

ท23101  ส23102   ส23101   อ23101  ค23201   อ20205 กกบ.
สุนารี     ไกรวิชญ์   ณภัทร    ธัญรดี   สุภาวดี ธัชมาศ  

224 224 224 224 224 224
ง23101  ง23101  ว23101 ว23101 ศ23101   ศ23101   กกบ.
อาภรณ์    อาภรณ์    ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

402 402 121 121 316 316
ส23101   อ23101  ง20261  ง20261  ค23101  ว23101   กกบ.
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  บุปผา     บุปผา     มะลุลี     จันจิรา     

423 423 403 403 423 127
ว23101   ว23101   อ23101 ค23101  ส23101   ท23101  กกบ.
จันจิรา     จันจิรา     เฉลิมขวัญ   มะลุลี     ณภัทร    สุพัตรา   

127 127 424 424 424 424
ว23103   ว23103   ศ23101   ศ23101   ง20261  ง20261  กกบ.
สายฝน    สายฝน    จุติรัตน์   จุติรัตน์   บุปผา     บุปผา     

131 131 316 316 403 403
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   ง23101  ง23101  กกบ.
สุพัตรา   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     อาภรณ์    อาภรณ์    

426 426 127 127 402 402

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
8  (ชดเชย ของวันพุธท่ี 26 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

ม. 4/4

ม. 4/5

2 3 4 5 6
8 7 7 6 7 8 8

ว31201   ว31201   ท31101   ค31101 อ31101   พ31101  ส30201   
อนุสรา    อนุสรา    ประไพ     กนกกาญจน์ วรรณกร    นิรฉัตร    ผ่องพรรณ  

222 222 222 222 222 222 222
ค31101 อ31101   ว30101  ว30101  ว31201  ว31201  ศ31101  

กนกกาญจน์ วรรณกร    จิดาภา     จิดาภา     อดิศร    อดิศร    จุติรัตน์   
432 432 132 132 432 432 316

ว30101  ว30101  ท30201   ท30202 ส31101 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  ประไพ     ยศไกร     

132 132 433 433 433 433 433
ว30103   ว30103   ค31101 ส31101 ง30241 ง30241 ข20201  
โสภณ     โสภณ     กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จันทร์    

125 125 434 434 401 401 434
ท30201   ท31101   ว30103   ว30103   ข20201  ส31101 ท30202   
จารุณี   ประไพ     โสภณ     โสภณ     จันทร์   ผ่องพรรณ  พุดตาล    

436 436 125 125 436 436 436
ค32101  ค32201   ว32203 ว32203 ส32103 ส32101  
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อนุสรา    อนุสรา    ธัญญวรัตน์ ยศไกร     

223 223 223 223 223 223
ส32101  ท32101   อ23101   ค32201   ว30104  ว30104  
ยศไกร     จารุณี   มวลมาศ    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

338 338 338 338 121 121
อ23101   ท30203   ศ32101  ท32101   พ32101   ค32101  
มวลมาศ    ชญานันท์    จักรพงศ์ จารุณี   นิรฉัตร    น ้าข้าว    

337 337 314 337 337 337
ว30104  ว30104  ส30204  อ23101   

วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    
336 336 336 336

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
8  (ชดเชย ของวันพุธท่ี 26 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

ม. 6/3

ม. 6/4

2 3 4 5 6
8 7 7 6 7 8 8

ง32101 ง32101 ศ30244 ศ30244 จ30203  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ ภูวนัย    ภูวนัย    ศุภินันท์  

401 401 315 315 327
ว33224  ว33224  ค33201   ค33101  ว33244 อ33101   

ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ วิไลวรรณ น ้าข้าว    โสภณ     แม้นมาส   
121 121 214 214 125 214

ค33201   อ33101   ว33205 ว33205 ท33101  ว33244 
วิไลวรรณ แม้นมาส   อดิศร      อดิศร      ประคอง   โสภณ     

133 133 126 126 133 133
ว30106 ว30106 ข30201  ค33201   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ง33101  ค33203 ค33101  ส30205  ข30201  
บุปผา กนกกาญจน์  มะลุลี     ยศไกร    จันทร์    
403 135 135 135 135

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
8  (ชดเชย ของวันพุธท่ี 26 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

23 24 25 26 27
8 7 7 6 7 8 8

co-ว21101 co-ว21101 ว21103   อ20207   ส21101   ว21201 ว21201 
ธัชมาศ  ธัชมาศ  จิดาภา MR.     สิริวิภา   นิรุต    นิรุต    
ห้อง121  ห้อง121  132 225 225 225 225
ว21101  ว21101  ค21101   ว21103 ศ21101   ศ21101   
เสาวภา เสาวภา วรรณี จิดาภา จักรพงศ์    จักรพงศ์    

123 123 227 132 314 314
ค21101   ท21101  ว21101  ว21101  ง21101 ง21101

วรรณี พุดตาล   เสาวภา เสาวภา เขมจิรา เขมจิรา
227 331 123 123 328 328

ท21101  จ20201  ส21101   ค21101 อ21101   ว21103   
สุนารี   ศุภินันท์  สิริวิภา    ชลิต      พรศักด์ิ  ปรีดา   

332 332 332 332 332 128
ท21101  อ21101   ง21101 ง21101 ว21103   ส21101   
พุดตาล พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา ปรีดา   สิริวิภา    
333 333 328 328 128 333

อ21101  ส21101 ค21101 อ21101  ท21101  อ20201   
พรศักด์ิ พรภัทร ชลิต    พรศักด์ิ พุดตาล   ธัชมาศ  

334 334 334 334 334 334
ส21102  ท21101   ศ21101 ศ21101 พ21101  อ21101   
พรภัทร    สุนารี     จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     พรศักด์ิ   

335 335 314 314 335 335
ว21103   ว21103   co-ค22101 ท22101   อ20209  อ22101 ค22201 
ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา   ชญานันท์  ธัชมาศ  พันธิภา    ชลิต      

128 128 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228
ท22101  ค22101 ว22101   ว22101   อ22101   ส22101   อ20205  
ประคอง   สุภาวดี อนุสรา       อนุสรา       เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    MR.         

226 226 126 126 226 226 226
ว22101  ว22101  ค22101 ส22101   ศ22101  ศ22101  

สุมาลี       สุมาลี       สุภาวดี สนธิ      ภูวนัย      ภูวนัย      
122 122 322 322 315 315

ค22101   พ22101 ว22101  ว22101  ท22101 i20201 ส22101   
บุญนิศา    เกรียงศักด์ิ สุมาลี       สุมาลี       ประคอง   สนธิ      สนธิ      

323 323 122 122 323 323 323

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
11  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2

23 24 25 26 27
8 7 7 6 7 8 8

อ22101 ค22101  พ22101 ค22101 ท22101   อ20205  i20201 
พันธิภา     ชลิต   เกรียงศักด์ิ ชลิต    ชญานันท์  MR.         อรุณพงษ์

312 324 324 324 324 324 324
i20201 i20201 ศ22101  ศ22101  ง20201  ง20201

สายฝน    สายฝน    ภูวนัย      ภูวนัย      อาภรณ์    อาภรณ์    
131 131 315 315 402 402

ท22101 อ20203   ง20201  ง20201 อ22101 ค22101   อ22101
ชญานันท์   MR.         อาภรณ์    อาภรณ์    พันธิภา     บุญนิศา    พันธิภา     

326 326 402 402 312 326 312
co-ค23101 ท23101  อ20205  ค23201   co-H23101 ศ23101   ศ23101   

สุภาวดี สุพัตรา   ธัชมาศ  สุภาวดี เกรียงศักด์ิ จุติรัตน์   จุติรัตน์   
221 221 221 221 221 316 316

ว23101   ว23101   ส23101   อ20205  ง20261  ง20261  ท23101
จันจิรา     จันจิรา     ณภัทร     ธัชมาศ  บุปผา     บุปผา     สุนารี     

127 127 224 224 403 403 224
ส23102   ส23101  ว23103   ว23103   อ23101   พ23101 
ไกรวิชญ์   ณภัทร    สายฝน    สายฝน    ธัญรดี    เกรียงศักด์ิ

422 422 131 131 422 422
ส23101   อ23101  ท23101  ข20205   พ23101 ค23101  
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  สุนารี     จันทร์    เกรียงศักด์ิ มะลุลี     

423 423 423 423 423 423
ท23101   ค23101  ง20261  ง20261  ส23101 ว23101   ส23102 
สุพัตรา   มะลุลี     บุปผา     บุปผา     ณภัทร    จันจิรา     ไกรวิชญ์   

424 424 403 403 424 127 424
อ23101 ส23101  ว23101   ค23101  ท23101 อ20205  

เฉลิมขวัญ   สิริวิภา   จันจิรา     มะลุลี     สุนารี     ธัญรดี   
425 425 127 425 425 425

ง20261  ง20261  ศ23101   ศ23101   อ20205  ค23101  ส23101 
บุปผา     บุปผา     จุติรัตน์   จุติรัตน์   ธัญรดี   มะลุลี     ณภัทร    

403 403 316 316 426 426 426

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
11  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

23 24 25 26 27
8 7 7 6 7 8 8

ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ส31101 อ30201 
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    

125 125 121 121 222 222 222
ว31201  ว31201  ว30103  ค31101 ท31101   อ31101   ส31101  
อดิศร    อดิศร    โสภณ     กนกกาญจน์ ประไพ     วรรณกร    ผ่องพรรณ  

432 432 125 432 432 432 432
ค31101 ค31101 พ31101  ว30103  อ31101   ส30203  ท30202

กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ นิรฉัตร    โสภณ     วรรณกร    ยศไกร     พุดตาล    
433 433 433 125 433 433 433

ศ30206 ศ30206 ท31101   อ31101   ส30203  พ31101  ข20201 
จักรพงศ์ จักรพงศ์ ประไพ     วรรณกร    ยศไกร     นิรฉัตร    จันทร์    

314 314 434 434 434 434 434
ว30101  ว30101  i30201  i30201  ท30202 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     ณภัทร      ณภัทร      พุดตาล    ประไพ     ยศไกร     

132 132 ห้องสมุด ห้องสมุด 436 436 436
ค32101  ค32201   ว30104  ท32101   ว32203 ว32203 พ32101   
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   จารุณี   อนุสรา    อนุสรา    นิรฉัตร    

223 223 223 223 126 126 223
พ32101   ท32101   ค32101  ค32201   ง32101   ง32101   ว32242  
นิรฉัตร    จารุณี   น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     

338 338 338 338 401 401 125
ส32102 ค32101  ท32101   อ23101   ส30204  ท30203   
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   มวลมาศ    ธัญญวรัตน์ ชญานันท์    

337 337 337 337 337 337
ศ30244 ศ30244 ท30203   ส32103 จ30203  ค32101   
ภูวนัย    ภูวนัย    ชญานันท์    ธัญญวรัตน์ ศุภินันท์  น ้าข้าว    

315 315 336 336 336 336

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
11  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

23 24 25 26 27
8 7 7 6 7 8 8

ส32103   พ32101   ส32102 ท30203  ว30104  พ30215  
ธัญญวรัตน์ นิรฉัตร    ยศไกร    สุนารี   วัชราภรณ์   ณรงค์เดช  

327 327 327 327 121 สน.ตะกร้อ
ค33201   ท33101 ว33205 ว33205 ว33244 ว33244 ส33101 
วิไลวรรณ ประคอง   อดิศร      อดิศร      โสภณ     โสภณ     ธัญญวรัตน์ 

214 214 214 214 125 125 214
พ30207 ส33101 ค33201   ท33101  อ33101   ว33224  ง33101  

ณรงค์เดช    ธัญญวรัตน์ วิไลวรรณ ประคอง   แม้นมาส   ชุติกาญจน์ บุปผา 
สน.แฮนด์บ 133 133 133 133 121 403
ส33103  ท30211   ท30205  ส33101 ค33101  จ30205  

ผ่องพรรณ  ประไพ     สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    ศุภินันท์
134 134 134 134 134 134

ท30211   ว30106 ค33203 ท30205  ส33103   ข30201  ท33101 
ประไพ     นิรุต   กนกกาญจน์  สุพัตรา   ผ่องพรรณ  จันทร์    ประคอง     

135 135 135 135 135 135 135

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
11  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 31 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

13 14 15 16 17
8 7 7 6 7 8 8

พ21102  co-M21101 อ21101  อ20201   ท21101  
มานะ     MR.     ธัชมาศ  แม้นมาส   พุดตาล   
สน.เทเบิล 228 228 228 228
ค21201 ท21101   ค21101   ส21101   พ21102  
บุญนิศา   สุนารี     วรรณี สิริวิภา   มานะ     

227 227 227 227 สน.เทเบิล
ส21101 อ21101   พ21102  ว21103 
พรภัทร พรศักด์ิ  มานะ     จิดาภา     

331 331 สน.เทเบิล 132
ค21101 ส21101   ง21101 ง21101 อ21101   
ชลิต    สิริวิภา    เขมจิรา เขมจิรา พรศักด์ิ  

332 332 328 328 332
อ21101   อ20201   ส21101   ส21101 ค21101 
พรศักด์ิ  แม้นมาส   สิริวิภา    พรภัทร ชลิต    

333 333 333 333 333
ว21101  ว21101  ท21101  ส21101
เสาวภา เสาวภา พุดตาล   พรภัทร

123 123 334 334
ท21101  ส21101 ว21101  ว21101  ว21103   
สุนารี   พรภัทร เสาวภา เสาวภา ปรีดา   

335 335 123 123 128
ส22101   i20201   i20201   ค22101 อ22101
ไกรวิชญ์    มวลมาศ    มวลมาศ    ชลิต    พันธิภา     

225 225 225 225 225
ค22101 ค22101 ส22101   ท22101 
สุภาวดี ชลิต    ไกรวิชญ์    ประคอง   
226 226 226 226

ท22101   พ22102   จ20203 อ22101 i20201 
ชญานันท์  ณรงค์เดช  ศุภินันท์  พันธิภา     นิรุต    

322 สน.กระบ่ี 322 312 322
ส22101   ท22101 อ22101 จ20203 
สนธิ      ประคอง   พันธิภา     ศุภินันท์  

323 323 312 323

เดือน กันยายน  2564
14  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 3  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 3/2

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

เดือน กันยายน  2564

13 14 15 16 17
8 7 7 6 7 8 8

พ22102   ท22101   ว22101  ส22101   
ณรงค์เดช  ชญานันท์  สุมาลี       สนธิ      
สน.กระบ่ี 324 122 324
ว22101  ว22101  ว21103   ว21103   ค22101   

สุมาลี       สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา    
122 122 128 128 325

ศ22101  ศ22101  ส22101   อ20205  พ22102   
ภูวนัย      ภูวนัย      สนธิ      MR.         ณรงค์เดช  

315 315 326 326 สน.กระบ่ี
co-ว23101 co-ว23101 อ23101   ส23101   ส23102   
ธัชมาศ  ธัชมาศ  ธัญรดี    ณภัทร    ไกรวิชญ์   

127 127 221 221 221
ว23103 ว23103 ท23101  พ23102 ค23101

จิดาภา     จิดาภา     สุนารี     เกรียงศักด์ิ สุภาวดี
132 132 224 สน.บาส 224

ท23101   อ23101   ส23101   ค23101
สุพัตรา   ธัญรดี    ณภัทร    สุภาวดี

422 422 422 422
พ23102 ส23101   ส23102   ท23101  
เกรียงศักด์ิ ณภัทร    ไกรวิชญ์   สุนารี     
สน.บาส 423 423 423

ส23101   พ23102 ว23103   ว23103   อ23101  
ณภัทร    เกรียงศักด์ิ สายฝน    สายฝน    เฉลิมขวัญ  

424 สน.บาส 131 131 424
อ23101  ส23102   ง20201  ง20201 ส23101  
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   อาภรณ์    อาภรณ์    สิริวิภา   

425 425 402 402 425
ว23103   ว23103   พ23102 อ23101  ค23101  
สายฝน    สายฝน    เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  มะลุลี     

131 131 สน.บาส 426 426

เดือน กันยายน  2564
14  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 3  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน  2564

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

13 14 15 16 17
8 7 7 6 7 8 8

i30201  i30201  อ31101   ค31101 ว30103  
ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ โสภณ     
ห้องสมุด ห้องสมุด 222 222 125
พ31102 ค31101 ค31201 ส31101 อ31101   
นิรฉัตร    กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    
สน.แบตฯ 432 432 432 432
ส31101 ท30201   ศ30206 ศ30206 ข20201 

ผ่องพรรณ  จารุณี   จักรพงศ์ จักรพงศ์ จันทร์    
433 433 314 314 433

ท30201   ท30202 ส31101 พ31102  ศ23101   
จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  นิรฉัตร    จุติรัตน์   

434 434 434 สน.แบตฯ 316
อ31101   ส31101 ท30201   ศ23101   พ30201  
วรรณกร    ผ่องพรรณ  จารุณี   จุติรัตน์   นิรฉัตร    

436 436 436 316 สน.แบตฯ
ว32242  ว32242  ค32201   อ23101   ส32101  
โสภณ     โสภณ     วิไลวรรณ  มวลมาศ    ยศไกร     

125 125 223 223 223
ว32203 ว32203 ว32242  ว32242  ค32101  
อนุสรา    อนุสรา    โสภณ     โสภณ     น ้าข้าว    

223 223 125 125 338
ง32101 ง32101 ว30104  ว30104  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

401 401 121 121
ส30204   ค32101  ง32101 ง32101 ศ32101  
ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์

336 336 401 401 314

เดือน กันยายน  2564
14  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 3  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

เดือน กันยายน  2564

13 14 15 16 17
8 7 7 6 7 8 8

ว30104  ว30104  ค32101  ส30204   อ23101   
วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   น ้าข้าว    ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    

327 327 327 327 327
ว33205 ว33205 ศ33101 ค32101  

อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    น ้าข้าว    
214 214 315

ว33224  ว33224  ว30106 ว30106 ศ33101 
ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    

121 121 126 126 315
ว30106 ว30106 ข30201  ค33203   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ท33101 ค33101  ส33101 อ33101   
ประคอง   มะลุลี     ธัญญวรัตน์ แม้นมาส   

135 135 135 135

เดือน กันยายน  2564
14  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 3  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 2/5

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

4 5 6 7 8
8 7 7 6 7 8 8

co-ว21101 co-M21101 Í21101  ค21201 ท21101  ส21102   ชุมนุม
ธัชมาศ  MR.     ธัชมาศ  บุญนิศา   พุดตาล   พรภัทร    
ห้อง121  228 228 228 228 228
ค21201 อ20201   ส21101 อ21101   ง21101 ง21101 ชุมนุม
บุญนิศา   แม้นมาส   พรภัทร พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา

227 227 227 227 328 328
ค21101   ส21101   จ20201  ส21101 ว21101  ท21101  ชุมนุม

วรรณี สิริวิภา   ศุภินันท์  พรภัทร เสาวภา พุดตาล   
331 331 331 331 123 331

ว21101  ว21101  ท21101   ส21101 ว21101  พ21102 ชุมนุม
เสาวภา เสาวภา สุนารี     พรภัทร เสาวภา มานะ

123 123 332 332 123 สน.เทเบิล
ท21101  ค22101  ว21101  พ21102 อ20201   ชุมนุม
พุดตาล   ชลิต   เสาวภา มานะ แม้นมาส   

333 333 123 สน.เทเบิล 333
ส21101 อ21101   ค22101  ศ21101 ศ21101 ชุมนุม
พรภัทร พรศักด์ิ  ชลิต   จักรพงศ์   จักรพงศ์   

334 334 334 334 334
อ21101   ส21101 พ21102 อ20201   ท21101   ชุมนุม
พรศักด์ิ  พรภัทร มานะ ธัชมาศ  สุนารี     

335 335 สน.เทเบิล 335 335
พ22102   co-ว22101 co-ค22101 อ20203   ว22201  ว22201  ชุมนุม
ณรงค์เดช  ธัชมาศ  บุญนิศา   MR.         นิรุต      นิรุต      

สน.กระบ่ี 122 ห้อง225 225 225 225
ว21103   ว21103   ศ22101  ศ22101  พ22102   ชุมนุม
ปรีดา   ปรีดา   ภูวนัย    ภูวนัย    ณรงค์เดช  

128 128 315 315 สน.กระบ่ี
อ22101 ท22101   ค22101 ว21103   ว21103   ชุมนุม

พันธิภา     ชญานันท์  สุภาวดี ปรีดา   ปรีดา   
312 322 322 128 128

ท22101 พ22102   ส22101   ส22102   อ22101 ชุมนุม
ประคอง   ณรงค์เดช  สนธิ      ไกรวิชญ์ พันธิภา     

323 สน.กระบ่ี 323 323 323
ส22101   อ22101 ว22101  ว22101  อ20203   ท22101   ชุมนุม
สนธิ      พันธิภา     สุมาลี       สุมาลี       MR.         ชญานันท์  

324 312 122 122 324 324

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564
17  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 8  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2

4 5 6 7 8
8 7 7 6 7 8 8

ส22102   ท22101 พ22102   อ22101 ค22101   อ20203   ชุมนุม
ไกรวิชญ์ ประคอง   ณรงค์เดช  พันธิภา     บุญนิศา    MR.         

325 325 สน.กระบ่ี 325 325 325
i20201 i20201 ท22101   ส22101   ค22101   ชุมนุม

สายฝน    สายฝน    ชญานันท์  สนธิ      บุญนิศา    
131 131 326 326 326

co-ค23101 อ20211   พ23102  ส23101   co-ว23101 ท23101   ชุมนุม
สุภาวดี มวลมาศ    เกรียงศักด์ิ ณภัทร     ธัชมาศ  สุพัตรา   

221 221 สน.บาส 221 127 221
ส23101   ค23101 ง23101  ง23101  ค23201 อ23101   ชุมนุม
ณภัทร     สุภาวดี อาภรณ์    อาภรณ์    สุภาวดี ธัญรดี    

224 224 402 402 224 224
ท23101   ข20205   อ23101   ค23101 พ23102  ชุมนุม
สุพัตรา   จันทร์    ธัญรดี    สุภาวดี เกรียงศักด์ิ

422 422 422 422 422 สน.บาส
ว23101   ว23101   ว23103   ว23103   ง23101  ง23101  ชุมนุม
จันจิรา     จันจิรา     สายฝน    สายฝน    อาภรณ์    อาภรณ์    

127 127 131 131 402 402
ค23101  อ20205  อ23101  ศ23101   ศ23101   ชุมนุม
มะลุลี     ธัญรดี   เฉลิมขวัญ  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

424 424 424 316 316
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   พ23102  อ23101  ชุมนุม
สุนารี   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  

425 425 127 127 สน.บาส 425
อ23101  พ23101 ท23101   อ20205  ส23101   ชุมนุม
เฉลิมขวัญ  เกรียงศักด์ิ สุพัตรา   ธัญรดี   ณภัทร     

426 426 426 426 426

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564
17  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 8  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

ม. 4/4

4 5 6 7 8
8 7 7 6 7 8 8

ว31201   ว31201   ว30101  ว30101  ว31221   ค31201 ชุมนุม
อนุสรา    อนุสรา    จิดาภา     จิดาภา     ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์

222 222 132 132 121 222
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ท31101   ชุมนุม
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ประไพ     

125 125 121 121 432 432
i30201  i30201  ว30103  ว30103  พ31101  ข20201   ชุมนุม

ณภัทร      ณภัทร      โสภณ     โสภณ     นิรฉัตร    จันทร์    
ห้องสมุด ห้องสมุด 125 125 สน.แบตฯ 433
ว30101  ว30101  ส31101 ท32101   ท31101   ส30203  ชุมนุม
จิดาภา     จิดาภา     ผ่องพรรณ  จารุณี   ประไพ     ยศไกร     

132 132 434 434 434 434
ง30241 ง30241 ศ30206 ศ30206 ค31101 อ31101   ชุมนุม

อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ มะลุลี     วรรณกร    
401 401 314 314 436 436

ค32101  ว30104  ว30104  ค32201   ท32101   พ30203   ชุมนุม
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   วิไลวรรณ  จารุณี   นิรฉัตร    

223 223 223 223 223 สน.ตะกร้อ
ศ32101  พ30203   อ23101   ส32101 ค32201   ส32103 ชุมนุม
จักรพงศ์ นิรฉัตร    มวลมาศ    ยศไกร    วิไลวรรณ  ธัญญวรัตน์

314 สน.ตะกร้อ 338 338 338 338
จ30203  ส32101 ค32101  ศ30244 ศ30244 ชุมนุม
ศุภินันท์  ยศไกร    น ้าข้าว    ภูวนัย    ภูวนัย    

337 337 337 315 315
ส32101 ค32101  ท32101   ·30203  ว30104  ชุมนุม
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   ชญานันท์  วัชราภรณ์   

336 336 336 336 336

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564
17  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 8  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

ม. 6/3

4 5 6 7 8
8 7 7 6 7 8 8

ท32101   ศ32101  ส32101 อ23101   ค32101  จ30203  ชุมนุม
จารุณี   จักรพงศ์ ยศไกร    มวลมาศ    น ้าข้าว    ศุภินันท์  

327 314 327 327 327 327
ค33201   ว33224  ว33205 ว33205 ส33101 ง33101  ชุมนุม
วิไลวรรณ  ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ธัญญวรัตน์ บุปผา

214 121 214 214 214 403
ว33205 ว33205 ค33201   ค33101  ว33244  ว33244  ชุมนุม

อดิศร      อดิศร      วิไลวรรณ มะลุลี     โสภณ     โสภณ     
126 126 133 133 125 125

ศ33101 ค33203   ง33101  ค33101  อ33101   ท33101  ชุมนุม
ภูวนัย    วิไลวรรณ บุปผา น ้าข้าว    แม้นมาส     ประคอง   

315 134 403 134 134 134
ว30106   ว30106   ค33203  จ30205   พ30207   ชุมนุม
นิรุต    นิรุต    กนกกาญจน์ ศุภินันท์  ณรงค์เดช  

135 135 135 135 สน.แฮนด์

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564
17  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 8  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 1/1

ม. 1/7

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

28 29 30 2
8 7 7 6 7 8 8

ค21201 co-M21101 อ21101 อ20207   h21101 ส21101   กกบ.
บุญนิศา   MR.     ธัชมาศ  MR.     มานะ     สิริวิภา   

228 228 228 228 228 228
ค21101   ท21101   อ21101   ส21101   พ21101  กกบ.

วรรณี สุนารี     พรศักด์ิ  สิริวิภา   มานะ     
227 227 227 227 227 227

ศ21101 ศ21101 ส21101   อ21101   ท21101  กกบ.
จักรพงศ์   จักรพงศ์   สิริวิภา   พรศักด์ิ  พุดตาล   

314 314 331 331 331

ส21101   อ21101   ส21101 ว21101  ท21101   กกบ.

สิริวิภา   พรศักด์ิ  พรภัทร เสาวภา สุนารี     

332 332 332 332 123 332
ว21101  ว21101  พ21101  ศ21101 ศ21101 กกบ.

เสาวภา เสาวภา มานะ     จักรพงศ์   จักรพงศ์   
123 123 333 314 314

ส21101 ท21101  ว21101  ค21101  ว21103   กกบ.
พรภัทร พุดตาล   เสาวภา ชลิต   ปรีดา   

334 334 123 334 334
อ21101   ค21101  ส21101 ง21101 ง21101 กกบ.
พรศักด์ิ  ชลิต   พรภัทร เขมจิรา เขมจิรา

335 335 335 328 328
co-ว22101 co-ว22101 co-ค22101 ส22101   ท22101   co-H22101 กกบ.
ธัชมาศ  ธัชมาศ  บุญนิศา   ไกรวิชญ์    ชญานันท์  ณรงค์เดช  
ห้อง121  ห้อง121  225 225 225 225
i20201   i20201   ส22101   พ22102   อ22101   ค22101 กกบ.
ณภัทร     ณภัทร     ไกรวิชญ์    ณรงค์เดช  เฉลิมขวัญ  สุภาวดี
ห้องสมุด ห้องสมุด 226 226 226 226

ท22101   อ22101 จ20203 พ22102   i20201 กกบ.
ชญานันท์  พันธิภา     ศุภินันท์  ณรงค์เดช  นิรุต    

322 312 322 322 322
ว21103   ว21103   i20201 ว22101  ค22101   กกบ.
ปรีดา   ปรีดา   สนธิ      สุมาลี       บุญนิศา    

128 128 323 122 323

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
3 (ชดเชย ของวันพุธท่ี 19 พ.ค. 2564)

1



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/2

ม. 2/5

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/4

ม. 3/1

ม. 3/7

ม. 3/3

28 29 30 2
8 7 7 6 7 8 8

อ22101 ค22101 i20201   ศ22101  ศ22101  กกบ.
พันธิภา     ชลิต    อรุณพงษ์ ภูวนัย      ภูวนัย      

312 324 324 315 315

ส22101   พ22101 อ22101 ส22101   ท22101 กกบ.

สนธิ      เกรียงศักด์ิ พันธิภา     สนธิ      ประคอง   

325 325 312 325 325

ส22101   ส22101   ว22101  ว22101  ค22101   ท22101   กกบ.

ไกรวิชญ์    สนธิ      สุมาลี       สุมาลี       บุญนิศา    ชญานันท์  

326 326 122 122 326 326
co-m23201   อ23101  ง23101  ง23101  ท23101  ส23101   กกบ.

สุภาวดี ธัญรดี   อาภรณ์    อาภรณ์    สุพัตรา   ณภัทร     
221 221 402 402 221 221

ท23101  ส23102   ส23101   อ23101  ค23201   อ20205 กกบ.
สุนารี     ไกรวิชญ์   ณภัทร    ธัญรดี   สุภาวดี ธัชมาศ  

224 224 224 224 224 224
ง23101  ง23101  ว23101 ว23101 ศ23101   ศ23101   กกบ.
อาภรณ์    อาภรณ์    ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

402 402 121 121 316 316
ส23101   อ23101  ง20261  ง20261  ค23101  ว23101   กกบ.
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  บุปผา     บุปผา     มะลุลี     จันจิรา     

423 423 403 403 423 127
ว23101   ว23101   อ23101 ค23101  ส23101   ท23101  กกบ.
จันจิรา     จันจิรา     เฉลิมขวัญ   มะลุลี     ณภัทร    สุพัตรา   

127 127 424 424 424 424
ว23103   ว23103   ศ23101   ศ23101   ง20261  ง20261  กกบ.
สายฝน    สายฝน    จุติรัตน์   จุติรัตน์   บุปผา     บุปผา     

131 131 316 316 403 403
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   ง23101  ง23101  กกบ.
สุพัตรา   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     อาภรณ์    อาภรณ์    

426 426 127 127 402 402

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
3 (ชดเชย ของวันพุธท่ี 19 พ.ค. 2564)

1



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 4/2

ม. 4/1

ม. 4/3

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

28 29 30 2
8 7 7 6 7 8 8

ว31201   ว31201   ท31101   ค31101 อ31101   พ31101  ส30201   
อนุสรา    อนุสรา    ประไพ     กนกกาญจน์ วรรณกร    นิรฉัตร    ผ่องพรรณ  

222 222 222 222 222 222 222
ค31101 อ31101   ว30101  ว30101  ว31201  ว31201  ศ31101  

กนกกาญจน์ วรรณกร    จิดาภา     จิดาภา     อดิศร    อดิศร    จุติรัตน์   
432 432 132 132 432 432 316

ว30101  ว30101  ท30201   ท30202 ส31101 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  ประไพ     ยศไกร     

132 132 433 433 433 433 433
ว30103   ว30103   ค31101 ส31101 ง30241 ง30241 ข20201  
โสภณ     โสภณ     กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จันทร์    

125 125 434 434 401 401 434
ท30201   ท31101   ว30103   ว30103   ข20201  ส31101 ท30202   
จารุณี   ประไพ     โสภณ     โสภณ     จันทร์   ผ่องพรรณ  พุดตาล    

436 436 125 125 436 436 436
ค32101  ค32201   ว32203 ว32203 ส32103 ส32101  
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อนุสรา    อนุสรา    ธัญญวรัตน์ ยศไกร     

223 223 223 223 223 223
ส32101  ท32101   อ23101   ค32201   ว30104  ว30104  
ยศไกร     จารุณี   มวลมาศ    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

338 338 338 338 121 121
อ23101   ท30203   ศ32101  ท32101   พ32101   ค32101  
มวลมาศ    ชญานันท์    จักรพงศ์ จารุณี   นิรฉัตร    น ้าข้าว    

337 337 314 337 337 337
ว30104  ว30104  ส30204  อ23101   

วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    
336 336 336 336

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
3 (ชดเชย ของวันพุธท่ี 19 พ.ค. 2564)

1



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

ม. 6/1

ม. 6/2

28 29 30 2
8 7 7 6 7 8 8

ง32101 ง32101 ศ30244 ศ30244 จ30203  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ ภูวนัย    ภูวนัย    ศุภินันท์  

401 401 315 315 327
ว33224  ว33224  ค33201   ค33101  ว33244 อ33101   

ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ วิไลวรรณ น ้าข้าว    โสภณ     แม้นมาส   
121 121 214 214 125 214

ค33201   อ33101   ว33205 ว33205 ท33101  ว33244 
วิไลวรรณ แม้นมาส   อดิศร      อดิศร      ประคอง   โสภณ     

133 133 126 126 133 133
ว30106 ว30106 ข30201  ค33201   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ง33101  ค33203 ค33101  ส30205  ข30201  
บุปผา กนกกาญจน์  มะลุลี     ยศไกร    จันทร์    
403 135 135 135 135

3 (ชดเชย ของวันพุธท่ี 19 พ.ค. 2564)
1

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 1/5

ม. 1/4

ม. 1/3

ม. 1/2

ม. 1/1

ม. 2/3

ม. 2/2

ม. 2/1

ม. 1/7

ม. 1/6

19 20 21 22 23
8 7 7 6 7 8 8

co-ว21101 co-ว21101 ว21103   อ20207   ส21101   ว21201 ว21201 
ธัชมาศ  ธัชมาศ  จิดาภา MR.     สิริวิภา   นิรุต    นิรุต    
ห้อง121  ห้อง121  132 225 225 225 225
ว21101  ว21101  ค21101   ว21103 ศ21101   ศ21101   
เสาวภา เสาวภา วรรณี จิดาภา จักรพงศ์    จักรพงศ์    

123 123 227 132 314 314
ค21101   ท21101  ว21101  ว21101  ง21101 ง21101

วรรณี พุดตาล   เสาวภา เสาวภา เขมจิรา เขมจิรา
227 331 123 123 328 328

ท21101  จ20201  ส21101   ค21101 อ21101   ว21103   
สุนารี   ศุภินันท์  สิริวิภา    ชลิต      พรศักด์ิ  ปรีดา   

332 332 332 332 332 128
ท21101  อ21101   ง21101 ง21101 ว21103   ส21101   
พุดตาล พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา ปรีดา   สิริวิภา    
333 333 328 328 128 333

อ21101  ส21101 ค21101 อ21101  ท21101  อ20201   
พรศักด์ิ พรภัทร ชลิต    พรศักด์ิ พุดตาล   ธัชมาศ  

334 334 334 334 334 334
ส21102  ท21101   ศ21101 ศ21101 พ21101  อ21101   
พรภัทร    สุนารี     จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     พรศักด์ิ   

335 335 314 314 335 335
ว21103   ว21103   co-ค22101 ท22101   อ20209  อ22101 ค22201 
ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา   ชญานันท์  ธัชมาศ  พันธิภา    ชลิต      

128 128 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228 ห้อง228
ท22101  ค22101 ว22101   ว22101   อ22101   ส22101   อ20205  
ประคอง   สุภาวดี อนุสรา       อนุสรา       เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    MR.         

226 226 126 126 226 226 226
ว22101  ว22101  ค22101 ส22101   ศ22101  ศ22101  

สุมาลี       สุมาลี       สุภาวดี สนธิ      ภูวนัย      ภูวนัย      
122 122 322 322 315 315

6  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 24 พ.ค. 2564)
เดือน กรกฎาคม  2564



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 3/7

ม. 3/1

ม. 2/7

ม. 2/6

ม. 2/5

ม. 2/4

ม. 3/6

ม. 3/5

ม. 3/4

ม. 3/3

ม. 3/2

เดือน กรกฎาคม  2564

19 20 21 22 23
8 7 7 6 7 8 8

ค22101   พ22101 ว22101  ว22101  ท22101 i20201 ส22101   
บุญนิศา    เกรียงศักด์ิ สุมาลี       สุมาลี       ประคอง   สนธิ      สนธิ      

323 323 122 122 323 323 323
อ22101 ค22101  พ22101 ค22101 ท22101   อ20205  i20201 

พันธิภา     ชลิต   เกรียงศักด์ิ ชลิต    ชญานันท์  MR.         อรุณพงษ์
312 324 324 324 324 324 324

i20201 i20201 ศ22101  ศ22101  ง20201  ง20201
สายฝน    สายฝน    ภูวนัย      ภูวนัย      อาภรณ์    อาภรณ์    

131 131 315 315 402 402
ท22101 อ20203   ง20201  ง20201 อ22101 ค22101   อ22101

ชญานันท์   MR.         อาภรณ์    อาภรณ์    พันธิภา     บุญนิศา    พันธิภา     
326 326 402 402 312 326 312

co-ค23101 ท23101  อ20205  ค23201   co-H23101 ศ23101   ศ23101   
สุภาวดี สุพัตรา   ธัชมาศ  สุภาวดี เกรียงศักด์ิ จุติรัตน์   จุติรัตน์   
221 221 221 221 221 316 316

ว23101   ว23101   ส23101   อ20205  ง20261  ง20261  ท23101
จันจิรา     จันจิรา     ณภัทร     ธัชมาศ  บุปผา     บุปผา     สุนารี     

127 127 224 224 403 403 224
ส23102   ส23101  ว23103   ว23103   อ23101   พ23101 
ไกรวิชญ์   ณภัทร    สายฝน    สายฝน    ธัญรดี    เกรียงศักด์ิ

422 422 131 131 422 422
ส23101   อ23101  ท23101  ข20205   พ23101 ค23101  
ณภัทร    เฉลิมขวัญ  สุนารี     จันทร์    เกรียงศักด์ิ มะลุลี     

423 423 423 423 423 423
ท23101   ค23101  ง20261  ง20261  ส23101 ว23101   ส23102 
สุพัตรา   มะลุลี     บุปผา     บุปผา     ณภัทร    จันจิรา     ไกรวิชญ์   

424 424 403 403 424 127 424
อ23101 ส23101  ว23101   ค23101  ท23101 อ20205  

เฉลิมขวัญ   สิริวิภา   จันจิรา     มะลุลี     สุนารี     ธัญรดี   
425 425 127 425 425 425

ง20261  ง20261  ศ23101   ศ23101   อ20205  ค23101  ส23101 
บุปผา     บุปผา     จุติรัตน์   จุติรัตน์   ธัญรดี   มะลุลี     ณภัทร    

403 403 316 316 426 426 426

เดือน กรกฎาคม  2564
6  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 24 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม  2564

ม. 5/4

ม. 5/3

ม. 5/2

ม. 5/1

ม. 4/5

ม. 4/4

ม. 4/3

ม. 4/2

ม. 4/1

19 20 21 22 23
8 7 7 6 7 8 8

ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ส31101 อ30201 
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    

125 125 121 121 222 222 222
ว31201  ว31201  ว30103  ค31101 ท31101   อ31101   ส31101  
อดิศร    อดิศร    โสภณ     กนกกาญจน์ ประไพ     วรรณกร    ผ่องพรรณ  

432 432 125 432 432 432 432
ค31101 ค31101 พ31101  ว30103  อ31101   ส30203  ท30202

กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ นิรฉัตร    โสภณ     วรรณกร    ยศไกร     พุดตาล    
433 433 433 125 433 433 433

ศ30206 ศ30206 ท31101   อ31101   ส30203  พ31101  ข20201 
จักรพงศ์ จักรพงศ์ ประไพ     วรรณกร    ยศไกร     นิรฉัตร    จันทร์    

314 314 434 434 434 434 434
ว30101  ว30101  i30201  i30201  ท30202 ท31101   ส30203  
จิดาภา     จิดาภา     ณภัทร      ณภัทร      พุดตาล    ประไพ     ยศไกร     

132 132 ห้องสมุด ห้องสมุด 436 436 436
ค32101  ค32201   ว30104  ท32101   ว32203 ว32203 พ32101   
น ้าข้าว    วิไลวรรณ  วัชราภรณ์   จารุณี   อนุสรา    อนุสรา    นิรฉัตร    

223 223 223 223 126 126 223
พ32101   ท32101   ค32101  ค32201   ง32101   ง32101   ว32242  
นิรฉัตร    จารุณี   น ้าข้าว    วิไลวรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     

338 338 338 338 401 401 125
ส32102 ค32101  ท32101   อ23101   ส30204  ท30203   
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   มวลมาศ    ธัญญวรัตน์ ชญานันท์    

337 337 337 337 337 337
ศ30244 ศ30244 ท30203   ส32103 จ30203  ค32101   
ภูวนัย    ภูวนัย    ชญานันท์    ธัญญวรัตน์ ศุภินันท์  น ้าข้าว    

315 315 336 336 336 336

เดือน กรกฎาคม  2564
6  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 24 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/4

ม. 6/3

ม. 6/2

ม. 6/1

ม. 5/5

เดือน กรกฎาคม  2564

19 20 21 22 23
8 7 7 6 7 8 8

ส32103   พ32101   ส32102 ท30203  ว30104  พ30215  
ธัญญวรัตน์ นิรฉัตร    ยศไกร    สุนารี   วัชราภรณ์   ณรงค์เดช  

327 327 327 327 121 สน.ตะกร้อ
ค33201   ท33101 ว33205 ว33205 ว33244 ว33244 ส33101 
วิไลวรรณ ประคอง   อดิศร      อดิศร      โสภณ     โสภณ     ธัญญวรัตน์ 

214 214 214 214 125 125 214
พ30207 ส33101 ค33201   ท33101  อ33101   ว33224  ง33101  

ณรงค์เดช    ธัญญวรัตน์ วิไลวรรณ ประคอง   แม้นมาส   ชุติกาญจน์ บุปผา 
สน.แฮนด์บ 133 133 133 133 121 403
ส33103  ท30211   ท30205  ส33101 ค33101  จ30205  

ผ่องพรรณ  ประไพ     สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    ศุภินันท์
134 134 134 134 134 134

ท30211   ว30106 ค33203 ท30205  ส33103   ข30201  ท33101 
ประไพ     นิรุต   กนกกาญจน์  สุพัตรา   ผ่องพรรณ  จันทร์    ประคอง     

135 135 135 135 135 135 135

เดือน กรกฎาคม  2564
6  (ชดเชย ของวันจันทร์ท่ี 24 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

ม. 2/1

ม. 2/2

9 10 11 12 13
8 7 7 6 7 8 8

พ21102  co-M21101 อ21101  อ20201   ท21101  
มานะ     MR.     ธัชมาศ  แม้นมาส   พุดตาล   
สน.เทเบิล 228 228 228 228
ค21201 ท21101   ค21101   ส21101   พ21102  
บุญนิศา   สุนารี     วรรณี สิริวิภา   มานะ     

227 227 227 227 สน.เทเบิล
ส21101 อ21101   พ21102  ว21103 
พรภัทร พรศักด์ิ  มานะ     จิดาภา     

331 331 สน.เทเบิล 132
ค21101 ส21101   ง21101 ง21101 อ21101   
ชลิต    สิริวิภา    เขมจิรา เขมจิรา พรศักด์ิ  

332 332 328 328 332
อ21101   อ20201   ส21101   ส21101 ค21101 
พรศักด์ิ  แม้นมาส   สิริวิภา    พรภัทร ชลิต    

333 333 333 333 333
ว21101  ว21101  ท21101  ส21101
เสาวภา เสาวภา พุดตาล   พรภัทร

123 123 334 334
ท21101  ส21101 ว21101  ว21101  ว21103   
สุนารี   พรภัทร เสาวภา เสาวภา ปรีดา   

335 335 123 123 128
ส22101   i20201   i20201   ค22101 อ22101
ไกรวิชญ์    มวลมาศ    มวลมาศ    ชลิต    พันธิภา     

225 225 225 225 225
ค22101 ค22101 ส22101   ท22101 
สุภาวดี ชลิต    ไกรวิชญ์    ประคอง   
226 226 226 226

ท22101   พ22102   จ20203 อ22101 i20201 
ชญานันท์  ณรงค์เดช  ศุภินันท์  พันธิภา     นิรุต    

322 สน.กระบ่ี 322 312 322
ส22101   ท22101 อ22101 จ20203 
สนธิ      ประคอง   พันธิภา     ศุภินันท์  

323 323 312 323

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
9  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2

ม. 3/3

9 10 11 12 13
8 7 7 6 7 8 8

พ22102   ท22101   ว22101  ส22101   
ณรงค์เดช  ชญานันท์  สุมาลี       สนธิ      
สน.กระบ่ี 324 122 324
ว22101  ว22101  ว21103   ว21103   ค22101   

สุมาลี       สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   บุญนิศา    
122 122 128 128 325

ศ22101  ศ22101  ส22101   อ20205  พ22102   
ภูวนัย      ภูวนัย      สนธิ      MR.         ณรงค์เดช  

315 315 326 326 สน.กระบ่ี
co-ว23101 co-ว23101 อ23101   ส23101   ส23102   
ธัชมาศ  ธัชมาศ  ธัญรดี    ณภัทร    ไกรวิชญ์   

127 127 221 221 221
ว23103 ว23103 ท23101  พ23102 ค23101

จิดาภา     จิดาภา     สุนารี     เกรียงศักด์ิ สุภาวดี
132 132 224 สน.บาส 224

ท23101   อ23101   ส23101   ค23101
สุพัตรา   ธัญรดี    ณภัทร    สุภาวดี

422 422 422 422
พ23102 ส23101   ส23102   ท23101  
เกรียงศักด์ิ ณภัทร    ไกรวิชญ์   สุนารี     
สน.บาส 423 423 423

ส23101   พ23102 ว23103   ว23103   อ23101  
ณภัทร    เกรียงศักด์ิ สายฝน    สายฝน    เฉลิมขวัญ  

424 สน.บาส 131 131 424
อ23101  ส23102   ง20201  ง20201 ส23101  
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   อาภรณ์    อาภรณ์    สิริวิภา   

425 425 402 402 425
ว23103   ว23103   พ23102 อ23101  ค23101  
สายฝน    สายฝน    เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  มะลุลี     

131 131 สน.บาส 426 426

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
9  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

ม. 4/4

ม. 4/5

9 10 11 12 13
8 7 7 6 7 8 8

i30201  i30201  อ31101   ค31101 ว30103  
ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ โสภณ     
ห้องสมุด ห้องสมุด 222 222 125
พ31102 ค31101 ค31201 ส31101 อ31101   
นิรฉัตร    กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ ผ่องพรรณ  วรรณกร    
สน.แบตฯ 432 432 432 432
ส31101 ท30201   ศ30206 ศ30206 ข20201 

ผ่องพรรณ  จารุณี   จักรพงศ์ จักรพงศ์ จันทร์    
433 433 314 314 433

ท30201   ท30202 ส31101 พ31102  ศ23101   
จารุณี   พุดตาล    ผ่องพรรณ  นิรฉัตร    จุติรัตน์   

434 434 434 สน.แบตฯ 316
อ31101   ส31101 ท30201   ศ23101   พ30201  
วรรณกร    ผ่องพรรณ  จารุณี   จุติรัตน์   นิรฉัตร    

436 436 436 316 สน.แบตฯ
ว32242  ว32242  ค32201   อ23101   ส32101  
โสภณ     โสภณ     วิไลวรรณ  มวลมาศ    ยศไกร     

125 125 223 223 223
ว32203 ว32203 ว32242  ว32242  ค32101  
อนุสรา    อนุสรา    โสภณ     โสภณ     น ้าข้าว    

223 223 125 125 338
ง32101 ง32101 ว30104  ว30104  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   

401 401 121 121
ส30204   ค32101  ง32101 ง32101 ศ32101  
ธัญญวรัตน์ น ้าข้าว    อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์

336 336 401 401 314

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564
9  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 พ.ค. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

ม. 6/3

ม. 6/4

9 10 11 12 13
8 7 7 6 7 8 8

ว30104  ว30104  ค32101  ส30204   อ23101   
วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   น ้าข้าว    ธัญญวรัตน์ มวลมาศ    

327 327 327 327 327
ว33205 ว33205 ศ33101 ค32101  

อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    น ้าข้าว    
214 214 315

ว33224  ว33224  ว30106 ว30106 ศ33101 
ชุติกาญจน์ ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ภูวนัย    

121 121 126 126 315
ว30106 ว30106 ข30201  ค33203   ท31101   
นิรุต   นิรุต   จันทร์    วิไลวรรณ ประไพ     
134 134 134 134 134

ท33101 ค33101  ส33101 อ33101   
ประคอง   มะลุลี     ธัญญวรัตน์ แม้นมาส   

135 135 135 135

9  (ชดเชย ของวันพฤหัสบดีท่ี 27 พ.ค. 2564)
เดือน กรกฎาคม -  สิงหาคม  2564



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

30 31 1 2 3
8 7 7 6 7 8 8

co-ว21101 co-M21101 Í21101  ค21201 ท21101  ส21102   ชุมนุม
ธัชมาศ  MR.     ธัชมาศ  บุญนิศา   พุดตาล   พรภัทร    
ห้อง121  228 228 228 228 228
ค21201 อ20201   ส21101 อ21101   ง21101 ง21101 ชุมนุม
บุญนิศา   แม้นมาส   พรภัทร พรศักด์ิ  เขมจิรา เขมจิรา

227 227 227 227 328 328
ค21101   ส21101   จ20201  ส21101 ว21101  ท21101  ชุมนุม

วรรณี สิริวิภา   ศุภินันท์  พรภัทร เสาวภา พุดตาล   
331 331 331 331 123 331

ว21101  ว21101  ท21101   ส21101 ว21101  พ21102 ชุมนุม
เสาวภา เสาวภา สุนารี     พรภัทร เสาวภา มานะ

123 123 332 332 123 สน.เทเบิล
ท21101  ค22101  ว21101  พ21102 อ20201   ชุมนุม
พุดตาล   ชลิต   เสาวภา มานะ แม้นมาส   

333 333 123 สน.เทเบิล 333
ส21101 อ21101   ค22101  ศ21101 ศ21101 ชุมนุม
พรภัทร พรศักด์ิ  ชลิต   จักรพงศ์   จักรพงศ์   

334 334 334 334 334
อ21101   ส21101 พ21102 อ20201   ท21101   ชุมนุม
พรศักด์ิ  พรภัทร มานะ ธัชมาศ  สุนารี     

335 335 สน.เทเบิล 335 335
พ22102   co-ว22101 co-ค22101 อ20203   ว22201  ว22201  ชุมนุม
ณรงค์เดช  ธัชมาศ  บุญนิศา   MR.         นิรุต      นิรุต      
สน.กระบ่ี 122 ห้อง225 225 225 225
ว21103   ว21103   ศ22101  ศ22101  พ22102   ชุมนุม
ปรีดา   ปรีดา   ภูวนัย    ภูวนัย    ณรงค์เดช  

128 128 315 315 สน.กระบ่ี
อ22101 ท22101   ค22101 ว21103   ว21103   ชุมนุม

พันธิภา     ชญานันท์  สุภาวดี ปรีดา   ปรีดา   
312 322 322 128 128

ท22101 พ22102   ส22101   ส22102   อ22101 ชุมนุม
ประคอง   ณรงค์เดช  สนธิ      ไกรวิชญ์ พันธิภา     

323 สน.กระบ่ี 323 323 323

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
12  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 1  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2

30 31 1 2 3
8 7 7 6 7 8 8

ส22101   อ22101 ว22101  ว22101  อ20203   ท22101   ชุมนุม
สนธิ      พันธิภา     สุมาลี       สุมาลี       MR.         ชญานันท์  

324 312 122 122 324 324
ส22102   ท22101 พ22102   อ22101 ค22101   อ20203   ชุมนุม
ไกรวิชญ์ ประคอง   ณรงค์เดช  พันธิภา     บุญนิศา    MR.         

325 325 สน.กระบ่ี 325 325 325
i20201 i20201 ท22101   ส22101   ค22101   ชุมนุม

สายฝน    สายฝน    ชญานันท์  สนธิ      บุญนิศา    
131 131 326 326 326

co-ค23101 อ20211   พ23102  ส23101   co-ว23101 ท23101   ชุมนุม
สุภาวดี มวลมาศ    เกรียงศักด์ิ ณภัทร     ธัชมาศ  สุพัตรา   

221 221 สน.บาส 221 127 221
ส23101   ค23101 ง23101  ง23101  ค23201 อ23101   ชุมนุม
ณภัทร     สุภาวดี อาภรณ์    อาภรณ์    สุภาวดี ธัญรดี    

224 224 402 402 224 224
ท23101   ข20205   อ23101   ค23101 พ23102  ชุมนุม
สุพัตรา   จันทร์    ธัญรดี    สุภาวดี เกรียงศักด์ิ

422 422 422 422 422 สน.บาส
ว23101   ว23101   ว23103   ว23103   ง23101  ง23101  ชุมนุม
จันจิรา     จันจิรา     สายฝน    สายฝน    อาภรณ์    อาภรณ์    

127 127 131 131 402 402
ค23101  อ20205  อ23101  ศ23101   ศ23101   ชุมนุม
มะลุลี     ธัญรดี   เฉลิมขวัญ  จุติรัตน์   จุติรัตน์   

424 424 424 316 316
ท23101  ค23101  ว23101   ว23101   พ23102  อ23101  ชุมนุม
สุนารี   มะลุลี     จันจิรา     จันจิรา     เกรียงศักด์ิ เฉลิมขวัญ  

425 425 127 127 สน.บาส 425
อ23101  พ23101 ท23101   อ20205  ส23101   ชุมนุม
เฉลิมขวัญ  เกรียงศักด์ิ สุพัตรา   ธัญรดี   ณภัทร     

426 426 426 426 426

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
12  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 1  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

30 31 1 2 3
8 7 7 6 7 8 8

ว31201   ว31201   ว30101  ว30101  ว31221   ค31201 ชุมนุม
อนุสรา    อนุสรา    จิดาภา     จิดาภา     ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์

222 222 132 132 121 222
ว30103  ว30103  ว31221   ว31221   ค31201 ท31101   ชุมนุม
โสภณ     โสภณ     ชุติกาญจน์  ชุติกาญจน์  กนกกาญจน์ ประไพ     

125 125 121 121 432 432
i30201  i30201  ว30103  ว30103  พ31101  ข20201   ชุมนุม

ณภัทร      ณภัทร      โสภณ     โสภณ     นิรฉัตร    จันทร์    
ห้องสมุด ห้องสมุด 125 125 สน.แบตฯ 433
ว30101  ว30101  ส31101 ท32101   ท31101   ส30203  ชุมนุม
จิดาภา     จิดาภา     ผ่องพรรณ  จารุณี   ประไพ     ยศไกร     

132 132 434 434 434 434
ง30241 ง30241 ศ30206 ศ30206 ค31101 อ31101   ชุมนุม

อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จักรพงศ์ จักรพงศ์ มะลุลี     วรรณกร    
401 401 314 314 436 436

ค32101  ว30104  ว30104  ค32201   ท32101   พ30203   ชุมนุม
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วัชราภรณ์   วิไลวรรณ  จารุณี   นิรฉัตร    

223 223 223 223 223 สน.ตะกร้อ
ศ32101  พ30203   อ23101   ส32101 ค32201   ส32103 ชุมนุม
จักรพงศ์ นิรฉัตร    มวลมาศ    ยศไกร    วิไลวรรณ  ธัญญวรัตน์

314 สน.ตะกร้อ 338 338 338 338
จ30203  ส32101 ค32101  ศ30244 ศ30244 ชุมนุม
ศุภินันท์  ยศไกร    น ้าข้าว    ภูวนัย    ภูวนัย    

337 337 337 315 315
ส32101 ค32101  ท32101   ·30203  ว30104  ชุมนุม
ยศไกร    น ้าข้าว    จารุณี   ชญานันท์  วัชราภรณ์   

336 336 336 336 336

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
12  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 1  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

30 31 1 2 3
8 7 7 6 7 8 8

ท32101   ศ32101  ส32101 อ23101   ค32101  จ30203  ชุมนุม
จารุณี   จักรพงศ์ ยศไกร    มวลมาศ    น ้าข้าว    ศุภินันท์  

327 314 327 327 327 327
ค33201   ว33224  ว33205 ว33205 ส33101 ง33101  ชุมนุม
วิไลวรรณ  ชุติกาญจน์ อดิศร      อดิศร      ธัญญวรัตน์ บุปผา

214 121 214 214 214 403
ว33205 ว33205 ค33201   ค33101  ว33244  ว33244  ชุมนุม

อดิศร      อดิศร      วิไลวรรณ มะลุลี     โสภณ     โสภณ     
126 126 133 133 125 125

ศ33101 ค33203   ง33101  ค33101  อ33101   ท33101  ชุมนุม
ภูวนัย    วิไลวรรณ บุปผา น ้าข้าว    แม้นมาส     ประคอง   

315 134 403 134 134 134
ว30106   ว30106   ค33203  จ30205   พ30207   ชุมนุม
นิรุต    นิรุต    กนกกาญจน์ ศุภินันท์  ณรงค์เดช  

135 135 135 135 สน.แฮนด์

เดือน สิงหาคม -  กันยายน  2564
12  (ชดเชย ของวันอังคารท่ี 1  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7

20 21 22 23 24
8 7 7 6 7 8 8

ง21101 ง21101 ส21101   อ20201   ศ21101 ศ21101 ท21101  
เขมจิรา เขมจิรา สิริวิภา   แม้นมาส   จักรพงศ์   จักรพงศ์   พุดตาล   

328 328 228 228 314 314 228
ว21101  พรศักด์ิ  ท21101  อ20201   ส21101   
เสาวภา 332 สุนารี   แม้นมาส   สิริวิภา   

123 227 227 227 227
พ21101  จ20201  ส21101   ค21101   อ21101   
มานะ     ศุภินันท์  สิริวิภา    วรรณี พรศักด์ิ  

331 331 331 331 331
จ20201  ศ21101 ศ21101 พ21101  ค21101 
ศุภินันท์  จักรพงศ์   จักรพงศ์   มานะ     ชลิต    

332 314 314 332 332
ท21101  ค21101 อ21101   ส21101 ส21101   
พุดตาล   ชลิต    พรศักด์ิ  พรภัทร สิริวิภา    

333 333 333 333 333
ส21101 อ20201 ง21101 ง21101 พ21101  
พรภัทร ธัชมาศ  เขมจิรา เขมจิรา มานะ     

334 334 328 328 334
ค21101 ว21101  ค21101 อ20201 ส21101
ชลิต    เสาวภา ชลิต    ธัชมาศ  พรภัทร

335 123 335 335 335
อ20203   ท22101   ศ22101  ศ22101  อ22101 ส22101   อ20209

MR.         ชญานันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      พันธิภา     ไกรวิชญ์    ธัชมาศ  
225 225 315 315 312 225 225

อ22101   ส22101   ว22101   ค22101 ท22101 อ20205   
เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์    อนุสรา       ชลิต    ประคอง   MR.         

226 226 226 226 226 226
ส22101   ส22101   ส22101   ค22101 ว22101  
สนธิ      สนธิ      ไกรวิชญ์    สุภาวดี สุมาลี       

322 322 322 322 122
อ22101 ค22101   จ20203 ศ22101  ศ22101  

พันธิภา     บุญนิศา    ศุภินันท์  ภูวนัย      ภูวนัย      
312 323 323 315 315

เดือน กันยายน  2564
15  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 4  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 3/2

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/5

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

เดือน กันยายน  2564

20 21 22 23 24
8 7 7 6 7 8 8

ส22101   ง20201  ง20201 ส22101   ว21103   ว21103   
ไกรวิชญ์    อาภรณ์    อาภรณ์    สนธิ      ปรีดา   ปรีดา   

324 402 402 324 128 128
อ20205   ว22101  ค22101   ท22101 อ22101 ส22101   

MR.         สุมาลี       บุญนิศา    ประคอง   พันธิภา     สนธิ      
325 122 325 325 312 325

ว22101  ว21103   ว21103   พ22101 อ22101
สุมาลี       ปรีดา   ปรีดา   เกรียงศักด์ิ พันธิภา     

122 128 128 326 312
อ20205 ค23201 ว23103 ว23103 อ23101   ว23201 ว23201 
ธัชมาศ  สุภาวดี จิดาภา     จิดาภา     ธัญรดี    นิรุต   นิรุต   

221 221 132 132 221 221 221
อ23101   ศ23101   ศ23101   ค23201 ว23101   พ23101 
ธัญรดี    จุติรัตน์   จุติรัตน์   สุภาวดี จันจิรา     เกรียงศักด์ิ

224 316 316 224 127 224
ท23101   ค23101 ส23101   ว23101 ง20261  ง20261  
สุพัตรา   สุภาวดี ณภัทร    ชุติกาญจน์  บุปผา     บุปผา     

422 422 422 121 403 403
ค23101  ท23101  ศ23101   ศ23101   อ23101  
มะลุลี     สุนารี     จุติรัตน์   จุติรัตน์   เฉลิมขวัญ  

423 423 316 316 423
พ23101 อ23101   ท23101   ง20201  ง20201
เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    สุพัตรา   อาภรณ์    อาภรณ์    

424 424 424 402 402
ส23101  พ23101 อ23101   ค23101  ท23101  
สิริวิภา   เกรียงศักด์ิ ธัญรดี    มะลุลี     สุนารี     

425 425 425 425 425
ว23101   ส23101   ท23101   อ23101  ส23102   
จันจิรา     ณภัทร    สุพัตรา   เฉลิมขวัญ  ไกรวิชญ์   

127 426 426 426 426

เดือน กันยายน  2564
15  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 4  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน  2564

ม. 4/4

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

20 21 22 23 24
8 7 7 6 7 8 8

ศ31101   ส31101 ค31201 ค31101 อ31101   ท31101   พ31102 
จุติรัตน์   ผ่องพรรณ  กนกกาญจน์ กนกกาญจน์ วรรณกร    ประไพ     นิรฉัตร    

316 222 222 222 222 222 สน.แบตฯ
พ32101   i30201  i30201  อ31101   ค31201 ว31221   ส31101 
นิรฉัตร    ณภัทร      ณภัทร      วรรณกร    กนกกาญจน์ ชุติกาญจน์  ผ่องพรรณ  

432 ห้องสมุด ห้องสมุด 432 432 121 432
อ31101   ท31101   ส31101 ง30241 ง30241 ศ31101   
วรรณกร    ประไพ     ผ่องพรรณ  อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ จุติรัตน์   

433 433 433 401 401 316
ค31101 อ31101   ท30202 ว30103 i30201  i30201  

กนกกาญจน์ วรรณกร    พุดตาล    โสภณ     ณภัทร      ณภัทร      
434 434 434 125 ห้องสมุด ห้องสมุด 

ว30103 พ31101  ค31101  ข20201 ส31101 ส32101  
โสภณ     นิรฉัตร    มะลุลี     จันทร์    ผ่องพรรณ  ยศไกร     

125 436 436 436 436 436
ง32101   ง32101   ว32242  อ23101   ศ32101  
อรุณพงษ์ อรุณพงษ์ โสภณ     มวลมาศ    จักรพงศ์

401 401 125 223 314
ค32101  ว30104  ค32201   ว32203 ว32203 
น ้าข้าว    วัชราภรณ์   วิไลวรรณ อนุสรา    อนุสรา    

338 338 338 126 126
ว30104  ส32103 พ30215  จ30203  ส30204   

วัชราภรณ์   ธัญญวรัตน์ ณรงค์เดช  ศุภินันท์  ธัญญวรัตน์ 
121 337 สน.ตะกร้อ 337 337

ส32101  อ23101   ท32101   พ32101   พ30215   จ30203  
ยศไกร     มวลมาศ    จารุณี   นิรฉัตร    ณรงค์เดช  ศุภินันท์

336 336 336 336 สน.ตะกร้อ 336

เดือน กันยายน  2564
15  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 4  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

ม. 6/3

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

เดือน กันยายน  2564

20 21 22 23 24
8 7 7 6 7 8 8

ส30204   ท32101   ค32101  ท30203  
ธัญญวรัตน์ จารุณี   น ้าข้าว    สุนารี   

327 327 327 327
อ33101   พ30207   ว30106 ค33203   ท33101
แม้นมาส   ณรงค์เดช  อดิศร      วิไลวรรณ ประคอง   

214 สน.แฮนด์ 126 214 214
ค33201   ส33103  ว30106 ส33101 ค33101  
วิไลวรรณ ผ่องพรรณ  อดิศร      ธัญญวรัตน์ มะลุลี     

126 126 126 126 126
ท33101 ค33203   ส30205 ท30205  พ30207   

ประคอง   วิไลวรรณ ยศไกร    สุพัตรา   ณรงค์เดช  
134 134 134 134 สน.แฮนด์

ศ33101 ท30205  ส33101 ท30211  ส30205 อ33101   
ภูวนัย    สุพัตรา   ธัญญวรัตน์ ประไพ     ยศไกร    แม้นมาส   

315 135 135 135 135 135

เดือน กันยายน  2564
15  (ชดเชย ของวันศุกร์ท่ี 4  มิ.ย. 2564)



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 2/1

ม. 2/2

ม. 2/3

ม. 2/4

ม. 2/5

ม. 1/1

ม. 1/2

ม. 1/3

ม. 1/4

ม. 1/5

ม. 1/6

ม. 1/7



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 3/3

ม. 3/4

ม. 3/5

ม. 3/6

ม. 3/7

ม. 2/6

ม. 2/7

ม. 3/1

ม. 3/2



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 4/5

ม. 5/1

ม. 5/2

ม. 5/3

ม. 5/4

ม. 4/1

ม. 4/2

ม. 4/3

ม. 4/4



สัปดาห์
วันท่ี

คาบท่ีเรียนชดเชย

เดือน กันยายน - ตุลาคม  2564

ม. 6/4

ม. 5/5

ม. 6/1

ม. 6/2

ม. 6/3


