
วัน เดือน ปี ระดับชั้น เวลา เบอร์โทร
ป.1/1 08.30-10.00 น. นางสาวอังคณี เรืองศรี 093-7511828
ป.1/2 10.00-11.30 น. นางสาวพิชญาภา โชติมาสุทัศน์ 065-3488329
ป.1/3 12.00-13.30 น. นางสาวนัฐนพิน พรหมเกาะ 086-9787414
ป.1/4 13.30-15.00 น. นางสาวเอมอร คงรอด 089-4196945
ป.2/1 08.30-10.00 น. นายสุทธิศักด์ิ รอดแก้ว 086-1523868
ป.2/2 10.00-11.30 น. นางสาวพัชร นวลแก้ว 099-1190444
ป.2/3 12.00-13.30 น. นางสาวสายชล ผลาเลิศ 095-4200713
ป.2/4 13.30-15.00 น. นางสาวเจนจิรา ชูนิน 089-3009011
ป.3/1 08.30-10.00 น. นางสาวณัฐธิกา ใจแผ้ว 085-1425767
ป.3/2 10.00-11.30 น. นางสาวฐิติณี แท่นอ่อน 092-8951461
ป.3/3 12.00-13.30 น. นางสาวปัญจนาถ ชูทอง 087-4711252
ป.3/4 13.30-15.00 น. นางสาวชนิสรา สองเมือง 063-6249804
ป.4/1 08.30-10.00 น. นางสาวทิพปภา อุรัชโนประกร 099-5357712
ป.4/2 10.00-11.30 น. นางคนธรส อรุณเร่ือ 080-9661548
ป.4/3 12.00-13.30 น. นางสาวกุลธิดา สง่าวงษ์ 090-4030393
ป.4/4 13.30-15.00 น. นางสาวอรกนก ทองเฝือ 092-0750778
ป.5/1 08.30-10.00 น. นางสาววรินทร ศิลปกุล 061-5155462
ป.5/2 10.00-11.30 น. นางสาวปทุมพร สระทองอินทร์ 099-6707280
ป.5/3 12.00-13.30 น. นางลําเพย สุวรรณทิพย์ 095-0726259
ป.5/4 13.30-15.00 น. นายอัษฎาวุธ อุ่นนุช 090-1691630
ป.6/1 08.30-10.00 น. นางสาวหนึ่งฤทัย ขนอม 087-4664477
ป.6/2 10.00-11.30 น. นางจันจิรา สะสมสงค์ 084-1105409
ป.6/3 12.00-13.30 น. นางสาวสุภาภรณ์ วิหกฤทธ์ิ 089-6469058
ป.6/4 13.30-15.00 น. นางสาวจุฬา พุตติ 082-7879876

ตารางการรับแบบเรียน
ปีการศึกษา 2564

ครูประจําชั้น

  วันอังคารท่ี 1  

มิ.ย. 2564

 วันพุธท่ี 2 มิ.ย. 

2564

 วันศุกร์ท่ี 4 มิ.ย.

 2564

วันพฤหัสบดีท่ี 3 

มิ.ย. 2564

วันจันทร์ท่ี 7 มิ.ย.

 2564

  วันอังคารท่ี 8  

มิ.ย. 2564



วัน เดือน ปี ระดับชั้น เวลา เบอร์โทร

ม.1/1 08.30-10.00 น. นางวันวรี ขวัญมณี 083-8282829
ม.1/2 10.00-11.30 น. นางสาวสุพัตรา มุลสิทธิ 088-2676095
ม.2/1 12.00-13.30 น. นางสาวธนาภรณ์ เกิดศรีเล็ก 093-5847853
ม.2/2 13.30-15.00 น. นางสาวเอระวรรณ เลิศไกร 095-4135429
ม.2/3 08.30-10.00 น. นางสาวนิภาพันธ์ุ จินาจิ้น 084-4417285
ม.3/1 10.00-11.30 น. นางสาวกุสุมา สุขถนอม 093-7539882
ม.3/2 12.00-13.30 น. นางสาวสุวิสา มีเดช 081-0812056
ม.3/3 13.30-15.00 น. นางพิมพรรณ์ อักษรเพ็ชร 093-5763938
อ.1/1 08.30-10.00 น. นางสาวสุทธิดา แป้นแก้ว 089-2866227
อ.1/2 10.00-11.30 น. นางสาวศศิธร ขาวประดิษฐ์ 098-2718426
อ.2/1 12.00-13.30 น. นางสาวนิตติยา จาลึกกลาง 087-4635503
อ.2/2 13.30-15.00 น. นางสาวอัญชิสา ลำดับพังค์ 090-2174365
อ.2/3 13.30-15.00 น. นางสาวจุฑามาศ ปานทอง 093-5787620
อ.3/1 08.30-10.00 น. นางนุชศรา อารยางกูร 082-5494923
อ.3/2 10.00-11.30 น. นางอมรรัตน์ ศรีนวล 081-0837424
อ.3/3 12.00-13.30 น. นางสายชล เมืองนิล 085-8772644
อ.3/4 13.30-15.00 น. นางสาวขวัญชนก เพ็ชรมณี 091-8323541

วันพุธท่ี 9  มิ.ย. 

2564

วันพฤหัสบดีท่ี 10

  มิ.ย. 2564

วันศุกร์ท่ี 11 มิ.ย.

 2564

วันจันทร์ที) 14  
ม.ิย. 2564

ครูประจําชั้น

**หมายเหตุ เอกสารท่ีรับระดับชั้น ป.1-ม.3 1. แบบเรียน 
   2. สมุดจำนวน    13    เล=ม 
   3. ตารางเรียน 
   4. ใบงาน 8 กลุ=มสาระของสัปดาหIที่ 1 


