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โฮมรูม,Eอ21101ค21101ท21101ท21101 เลือก เลือก จ21211
จ. แนะแนวนวินทนิชา สํารอง ฝกไทย กฝกไทย กวิชาอาชีพวิชาอาชีพ อรอุมา
ดูแลเขต 323 423 337 337 เพิ่มเติม เพิ่มเติม 333
โฮมรูม,Eว21101ศ21101ศ21101ท21101ง20201 เลือก กิจกรรม
อ. แนะแนว ทิวาพร ประเสริฐประเสริฐฝกไทย กอุดม ป.วิชาอาชีพ ชุมนุม
ดูแลเขต 223 ศิลปะ ศิลปะ 327 415 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eส21101ค21101อ21101พ21111กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว อรทัย สํารองนวินทนิชาฝกพละฯ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 126 423 323 สนาม3 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eพ21101อ21101ค21101 ศึกษา กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวฝกพละฯนวินทนิชาสํารอง คนควา เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 116 323 423 เพิ่มเติม ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eว21101ว21101ง21101 ง21101ส21101ส21101ส21121
ศ. แนะแนว ทิวาพร ทิวาพร ประมูล ประมูล อดิศร อดิศร สุวนันท
ดูแลเขต 225 225 413 413 121 121 122
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โฮมรูม,Eส21101ศ21101ศ21101 ศึกษา ค21101ค21101ว20241
จ. แนะแนว อรทัย ประเสริฐประเสริฐ คนควา สํารอง สํารอง ขุนพล
ดูแลเขต 126 ศิลปะ ศิลปะ เพิ่มเติม 423 423 215
โฮมรูม,Eพ21101ส21101ค21201ค21201ว20221อ21101กิจกรรม
อ. แนะแนว ณฐพร อรทัย รุงนิรัตน รุงนิรัตน ทิวาพร นวินทนิชา ชุมนุม
ดูแลเขต 113 126 428 428 225 323 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ21101พ21111ท21101ค21101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวนวินทนิชาฝกพละฯระพีพรรณ สํารอง เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 323 สนาม3 327 423 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส21121ว21101ว21101อ21101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว อรดี ศิริจันทรศิริจันทรนวินทนิชา เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 124 214 214 323 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eท21101ท21101ง20201ส21101ว21101 ง21101ง21101
ศ. แนะแนวระพีพรรณระพีพรรณอุดม ป. อรทัย ศิริจันทร นิภาพร นิภาพร
ดูแลเขต 327 327 415 124 214 คหกรรมคหกรรม
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โฮมรูม,Eค21101ส21101ส21121พ21111อ21101ว21101ว21101
จ. แนะแนว สํารอง อรทัย อรดี ฝกพละฯนวินทนิชาศิริจันทรศิริจันทร
ดูแลเขต 423 126 124 สนาม3 323 214 214
โฮมรูม,Eท21101ท21101อ21101 ศึกษา อ21241ค21101กิจกรรม
อ. แนะแนวระพีพรรณระพีพรรณนวินทนิชาคนควา ธัญนน สํารอง ชุมนุม
ดูแลเขต 327 327 323 เพิ่มเติม 322 423 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eพ21101จ21201ส21101ท21101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว ณฐพร อรอุมา อรทัย ระพีพรรณ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 113 334 126 327 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค21101ง20201ง21101 ง21101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว สํารอง อุดม ป. นิภาพร นิภาพร เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 423 415 คหกรรมคหกรรม ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eส21101ว21101ค21201ค21201อ21101ศ21101ศ21101
ศ. แนะแนว อรทัย ศิริจันทรรุงนิรัตน รุงนิรัตนนวินทนิชาประเสริฐประเสริฐ
ดูแลเขต 126 214 428 428 323 ศิลปะ ศิลปะ
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โฮมรูม,Eท21101ท21101อ21101ค21101 เลือก เลือก ส21101
จ. แนะแนวระพีพรรณระพีพรรณนวินทนิชา สํารอง วิชาอาชีพวิชาอาชีพ อรทัย
ดูแลเขต 327 327 323 423 เพิ่มเติม เพิ่มเติม 125
โฮมรูม,Eส21101อ21101พ21101พ21111ค21101 เลือก กิจกรรม
อ. แนะแนว อรทัย นวินทนิชฝา กพละฯฝกพละฯ สํารอง วิชาอาชีพ ชุมนุม
ดูแลเขต 126 323 113 สนาม3 423 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eว21101ว21101ง20201 ศึกษา กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวศิริจันทรศิริจันทรอุดม ป. คนควา เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 214 214 415 เพิ่มเติม ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eท21101ส21121ศ21101ศ21101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวระพีพรรณ อรดี ประเสริฐประเสริฐ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 327 124 ศิลปะ ศิลปะ ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eจ21211อ21101ค21101ว21101ส21101ง21101ง21101
ศ. แนะแนว อรอุมานวินทนิชาสํารอง ศิริจันทร อรทัย ประมูล ประมูล
ดูแลเขต 334 323 423 214 126 413 413
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โฮมรูม,Eง21101ง21101จ21211อ21101 เลือก เลือก พ21101
จ. แนะแนว ประมูล ประมูล อรอุมา นวินทนิชวิาชาอาชีพวิชาอาชีพฝกพละฯ
ดูแลเขต 413 413 334 323 เพิ่มเติม เพิ่มเติม 113
โฮมรูม,Eค21101ว21101ว21101ส21101ท21101 เลือก กิจกรรม
อ. แนะแนว สํารอง ศิริจันทรศิริจันทร อรทัย ฝกไทย กวิชาอาชีพ ชุมนุม
ดูแลเขต 423 214 214 126 327 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eค21101อ21101ส21121ส21101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว สํารอง นวินทนิชาสุวนันท อรทัย เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 423 323 124 126 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส21101ท21101ท21101 ศึกษา กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว อรทัย ฝกไทย กฝกไทย ก คนควา เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 126 327 327 เพิ่มเติม ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eศ21101ศ21101ว21101 ง20201ค21101อ21101พ21111
ศ. แนะแนวประเสริฐประเสริฐศิริจันทร อุดม ป. สํารอง นวินทนิชฝา กพละฯ
ดูแลเขต ศิลปะ ศิลปะ 214 415 423 323 สนาม5
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โฮมรูม,Eว21101ว21101ง20201ส21101 เลือก เลือก อ21101
จ. แนะแนวศิริจันทรศิริจันทรอุดม ป. อรทัย วิชาอาชีพวิชาอาชีพนวินทนิชา
ดูแลเขต 214 214 415 126 เพิ่มเติม เพิ่มเติม 323
โฮมรูม,Eว21101ค21101ง21101 ง21101อ21101 เลือก กิจกรรม
อ. แนะแนวศิริจันทร สํารอง นิภาพร นิภาพรนวินทนิชวิาชาอาชีพ ชุมนุม
ดูแลเขต 214 423 คหกรรมคหกรรม 323 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eท21101ท21101ศ21101ศ21101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวฝกไทย กฝกไทย กประเสริฐประเสริฐ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 327 327 ศิลปะ ศิลปะ ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eจ21211ค21101ส21101 ศึกษา กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว อรอุมา สํารอง อรทัย คนควา เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 334 423 127 เพิ่มเติม ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eค21101พ21101อ21101ท21101พ21111ส21121ส21101
ศ. แนะแนว สํารอง ฝกพละฯนวินทนิชาฝกไทย กฝกพละฯ สุวนันท อรทัย
ดูแลเขต 423 114 323 327 สนาม3 126 127
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โฮมรูม,Eอ22101ค22101ส22101ง20203ว22101ว22101ท22101
จ. แนะแนวอภิวรรณจิตรทิวา สุวนันท สมพร ขุนพล ขุนพล ฝกไทย ข
ดูแลเขต 335 425 122 414 215 215 337
โฮมรูม,Eท22101ท22101ง20233 ง20233ส22101พ22113กิจกรรม
อ. แนะแนวฝกไทย ขฝกไทย ข ชุดาภา ชุดาภา สุวนันท ฝกพละฯ ชุมนุม
ดูแลเขต 326 326 321 321 121 สนาม5ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ22101ง22101ง22101พ22101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวอภิวรรณ ธราธิป ธราธิป ฝกพละฯ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 335 เกษตร เกษตร 113 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,EI20202ค22101อ22101อ22243กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว อุดม ป. จิตรทิวาอภิวรรณ ธัญนน เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 415 425 335 322 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eค22101ส22101ว22101จ22213ส22123ศ22101ศ22101
ศ. แนะแนวจิตรทิวา สุวนันท ขุนพล อรอุมา อรดี ปรเมศวรปรเมศวร
ดูแลเขต 425 122 215 334 125 411 411
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โฮมรูม,Eส22123อ22101ท22101ท22101I20202พ22101ส22101
จ. แนะแนว อรดี อภิวรรณฝกไทย ขฝกไทย ขอุดม ป. ฝกพละฯพิมพรรณ
ดูแลเขต 125 335 327 325 415 114 126
โฮมรูม,Eส22101พ22113ศ22101ศ22101จ22213ค22101กิจกรรม
อ. แนะแนวพิมพรรณฝกพละฯปรเมศวรปรเมศวรอรอุมา จิตรทิวา ชุมนุม
ดูแลเขต 124 สนาม4 411 411 334 425 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eส22101ค22101ว22101ว22101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวพิมพรรณจิตรทิวา ขุนพล ขุนพล เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 122 425 215 215 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eง20203อ22243ท22101อ22101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว สมพร ธัญนน ฝกไทย ขอภิวรรณ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 414 324 325 335 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eง22101ง22101ง20233 ง20233อ22101ว22101ค22101
ศ. แนะแนว ธราธิป ธราธิป ชุดาภา ชุดาภา อภิวรรณ ขุนพล จิตรทิวา
ดูแลเขต เกษตร เกษตร 321 321 335 215 425
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โฮมรูม,Eว22101ว22101ง20233 ง20233ศ22101ศ22101พ22101
จ. แนะแนว ถนอม ถนอม ชุดาภา ชุดาภา ปรเมศวรปรเมศวรฝกพละฯ
ดูแลเขต 215 215 321 321 411 411 สนาม4
โฮมรูม,Eง20203อ22101ส22101ส22123ว22101จ22213กิจกรรม
อ. แนะแนว สมพร อภิวรรณพิมพรรณ อรดี ถนอม อรอุมา ชุมนุม
ดูแลเขต 414 335 123 124 214 334 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eค22101ค22101ท22101I20202กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวรุงนิรัตนรุงนิรัตนฝกไทย ข อุดม ป. เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 428 428 325 415 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eอ22101ง22101ง22101ส22101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวอภิวรรณ ธราธิป ธราธิป พิมพรรณ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 335 เกษตร เกษตร 126 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eค22101อ22101ท22101ท22101ส22101อ22243พ22113
ศ. แนะแนวรุงนิรัตนอภิวรรณฝกไทย ขฝกไทย ขพิมพรรณ ธัญนน ฝกพละฯ
ดูแลเขต 428 335 326 326 122 322 สนาม4
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โฮมรูม,Eจ23215ค23101ท23101ส23101ส23125พ23115อ23245
จ. แนะแนว จีน ดาวเรืองฝกไทย ค ศรีสงา อรดี ฝกพละฯ งธัญนน
ดูแลเขต 334 421 326 123 125 สนาม4 322
โฮมรูม,Eส23101ค23101ง20285 ง20285พ23101อ23101กิจกรรม
อ. แนะแนว ศรีสงา ดาวเรือจังนทรอรุณจันทรอรุณณฐพร เดนฟา ชุมนุม
ดูแลเขต 123 421 128 128 113 332 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว23101อ23101ศ23101ศ23101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว กันยาณี เดนฟา สุวิช สุวิช เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 225 332 ดนตรี ดนตรี ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eง23101ง23101ว23101ว23101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว อุดม ยุ อุดม ยุ กันยาณี กันยาณี เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต อุตฯ1 อุตฯ1 225 225 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eท23101ท23101ส23101อ23101ง20205 แนะแนวค23101
ศ. แนะแนวฝกไทย คฝกไทย ค ศรีสงา เดนฟา สมพร เรณู ดาวเรือง
ดูแลเขต 337 337 123 332 414 117 421

ชั้น ม. 3/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 3/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59

7

โฮมรูม,Eค23101อ23101ว23101ท23101พ23115ศ23101ศ23101
จ. แนะแนวดาวเรือง เดนฟา กันยาณี ฝกไทย ฝคกพละฯ ง สุวิช สุวิช
ดูแลเขต 421 332 225 326 สนาม4 ดนตรี ดนตรี
โฮมรูม,Eว23101ว23101ง23101 ง23101อ23101ส23101กิจกรรม
อ. แนะแนว กันยาณี กันยาณี อุดม ยุ อุดม ยุ เดนฟา สุวนันท ชุมนุม
ดูแลเขต 225 225 อุตฯ1 อุตฯ1 332 123 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ23101ค23101ง20285 ง20285กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว เดนฟา ดาวเรือจังนทรอรุณจันทรอรุณ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 332 421 128 128 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eท23101ท23101อ23245ส23101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวฝกไทย คฝกไทย ค ธัญนน สุวนันท เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 326 326 334 123 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eพ23101จ23215ง20205 แนะแนวส23101ค23101ส23125
ศ. แนะแนว ณฐพร จีน สมพร เรณู สุวนันท ดาวเรือง อรดี
ดูแลเขต 113 334 414 117 123 421 124

หนาเสาธง 1

4

โฮมรูม,Eพ22113ค22203พ22101ส22101อ22101ว20201ง22101
จ. แนะแนวฝกพละฯพิชญานุช ณฐพร พิมพรรณอภิวรรณ อินทร ธราธิป
ดูแลเขต สนาม4 422 113 125 335 216 เกษตร
โฮมรูม,EI20202ส22101ง20203อ22101ว20261ท22101กิจกรรม
อ. แนะแนว อุดม ป.พิมพรรณ สมพร อภิวรรณ อรทัย วัชราภรณ ชุมนุม
ดูแลเขต 415 122 414 335 223 337 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eค22203ว22101อ22101ค22101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวพิชญานุช ถนอม อภิวรรณรุงนิรัตน เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 427 215 335 428 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eศ22101ศ22101ท22101ท22101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวปรเมศวรปรเมศวรวัชราภรณวัชราภรณ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 411 411 337 337 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eว22101ว22101ส22101ส22123ค22101ค22101ง22101
ศ. แนะแนว ถนอม ถนอม พิมพรรณ อรดี รุงนิรัตน รุงนิรัตน ธราธิป
ดูแลเขต 215 215 122 126 428 428 เกษตร

ชั้น ม. 3/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 2/6 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eศ22101ศ22101ค22101ค22101ท22101ท22101อ22101
จ. แนะแนวปรเมศวรปรเมศวรรุงนิรัตน รุงนิรัตนระพีพรรณระพีพรรณอภิวรรณ
ดูแลเขต 411 411 428 428 327 327 335
โฮมรูม,Eง22101ง22101ค22203อ22243ส22101อ22101กิจกรรม
อ. แนะแนว ธราธิป ธราธิป พิชญานุช ธัญนนพิมพรรณอภิวรรณ ชุมนุม
ดูแลเขต เกษตร เกษตร 422 323 122 335 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว22101ค22203จ22203ส22101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว ถนอม พิชญานุชอรอุมา พิมพรรณ เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 215 426 334 122 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค22101ง20203ว22101ว22101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวรุงนิรัตน สมพร ถนอม ถนอม เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 428 414 215 215 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eส22123ส22101ท22101พ22113พ22101อ22101I20202
ศ. แนะแนว อรดี พิมพรรณระพีพรรณฝกพละฯ ณฐพร อภิวรรณอุดม ป.
ดูแลเขต 125 123 327 สนาม4 113 335 415

หนาเสาธง 1

2

โฮมรูม,Eง22101ง22101ส22101จ22213ค22101ท22101ท22101
จ. แนะแนว ธราธิป ธราธิปพิมพรรณ อรอุมา รุงนิรัตนจันทรเพ็ญจันทรเพ็ญ
ดูแลเขต เกษตร เกษตร 123 334 428 325 325
โฮมรูม,Eค22101ค22101ว22101ว22101อ22101 I20202กิจกรรม
อ. แนะแนวรุงนิรัตนรุงนิรัตน ถนอม ถนอม อภิวรรณ อุดม ป. ชุมนุม
ดูแลเขต 428 428 215 215 335 415 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eส22123อ22101ศ22101ศ22101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว อรดี อภิวรรณปรเมศวรปรเมศวร เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 124 335 411 411 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส22101อ22101ง20233 ง20233กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวพิมพรรณอภิวรรณ ชุดาภา ชุดาภา เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 122 335 321 321 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eท22101อ22243พ22113ว22101พ22101ส22101ง20203
ศ. แนะแนวจันทรเพ็ญธัญนน ฝกพละฯ ถนอม ฝกพละฯพิมพรรณ สมพร
ดูแลเขต 325 324 สนาม4 215 114 123 414

ชั้น ม. 3/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59

7

โฮมรูม,Eพ23115ส23101แนะแนวว23101ค23101อ23245อ23101
จ. แนะแนวฝกพละฯ งศรีสงา เรณู กันยาณี ดาวเรือง ธัญนน เดนฟา
ดูแลเขต สนาม2 123 117 225 421 324 332
โฮมรูม,Eค23101อ23101ท23101ท23101ส23101ส23125กิจกรรม
อ. แนะแนวดาวเรือง เดนฟาฝกไทย คฝกไทย ค ศรีสงา อรดี ชุมนุม
ดูแลเขต 421 332 337 337 123 125 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eท23101ง23101ง23101จ23215กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวฝกไทย ค อุดม ยุ อุดม ยุ จีน เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 337 อุตฯ1 อุตฯ1 334 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eศ23101ศ23101ง20285 ง20285กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว สุวิช สุวิช จันทรอรุณจันทรอรุณ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต ดนตรี ดนตรี 128 128 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eส23101ง20205ค23101พ23101ว23101ว23101อ23101
ศ. แนะแนว ศรีสงา สมพร ดาวเรือง ณฐพร กันยาณี กันยาณี เดนฟา
ดูแลเขต 123 414 421 113 225 225 332

8

หนาเสาธง 1

2

3

4

5

6

7

โฮมรูม,Eพ23101แนะแนวอ23101ส23125ว23101ว23101พ23233
จ. แนะแนว ณฐพร เรณู เดนฟา อรดี กันยาณี กันยาณี วิโรจน
ดูแลเขต 113 117 332 124 222 222 สนาม2
โฮมรูม,Eท23101จ23215ศ23101ศ23101พ23115ว23101กิจกรรม
อ. แนะแนวพวงเพชร จีน สุวิช สุวิช ฝกพละฯ งกันยาณี ชุมนุม
ดูแลเขต 336 334 ดนตรี ดนตรี สนาม2 225 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eท23101ท23101ค23101ส23101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนวพวงเพชรพวงเพชรดาวเรือง ศรีสงา เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 336 336 421 123 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส23101ค23101อ23101พ23231กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว ศรีสงา ดาวเรือง เดนฟา ปยะ เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 123 421 332 หอประชุมความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eอ23101ค23101ง23101 ง23101พ23232ง20205ส23101
ศ. แนะแนว เดนฟา ดาวเรือง อุดม ยุ อุดม ยุ จํานงค สมพร ศรีสงา
ดูแลเขต 332 421 อุตฯ1 อุตฯ1 สนาม5 414 125
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โฮมรูม,Eท31101ท31101ค31211ส31201พ31101ส30231ส31101
จ. แนะแนวธนาวรรณธนาวรรณสุพิชฌาย รวิรัตน ฝกพละฯ รัชนก อลิษา
ดูแลเขต 326 326 422 127 113 126 122
โฮมรูม,Eว31101ว31101จ31211ง31101ท31201ท31201กิจกรรม
อ. แนะแนว ขุนพล ขุนพล จีน ประมูล มยุรี มยุรี ชุมนุม
ดูแลเขต 215 215 334 413 336 336 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ31101ศ31101พ31111ค31101ส31121อ31201กิจกรรม
พ. แนะแนว บุญเลิศปรเมศวรจํานงค สุพิชฌาย จิราพร Darwinลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 333 411 สนาม3 422 126 334 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eอ31101ค31211ง30201 ง30201ส31101ส31201 ศึกษา
พฤแนะแนว บุญเลิศ สุพิชฌาย กิตติ กิตติ อลิษา รวิรัตน คนควา
ดูแลเขต 333 422 415 415 122 127 เพิ่มเติม
โฮมรูม,Eค31101อ31201ง30221 ง30221ว30281ว30281 ศึกษา สวดมนต
ศ. แนะแนวสุพิชฌายทิพวรรณนิภาพร นิภาพร อินทร อินทร คนควา ไหวพระ
ดูแลเขต 422 322 คหกรรมคหกรรม 223 223 เพิ่มเติม ม.ปลาย

ชั้น ม. 4/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 4/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eง30201ง30201ว31101ว31101ค31101ส31101ศ31101
จ. แนะแนว กิตติ กิตติ ขุนพล ขุนพล สุพิชฌาย อลิษา ปรเมศวร
ดูแลเขต 415 415 215 215 422 122 411
โฮมรูม,Eอ31101อ31201ท31201ท31201พ31111ง31101กิจกรรม
อ. แนะแนว บุญเลิศ ทิพวรรณธนาวรรณธนาวรรณจํานงค ประมูล ชุมนุม
ดูแลเขต 333 322 326 326 สนาม3 413 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eส30231ง30221ง30221อ31201ส31201ค31211กิจกรรม
พ. แนะแนว รัชนก นิภาพร นิภาพร Darwin รวิรัตน สุพิชฌายลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 123 คหกรรมคหกรรม 333 122 422 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค31101จ31201ส31101อ31101ส31121ว30281ว30281
พฤแนะแนวสุพิชฌาย อรอุมา อลิษา บุญเลิศ จิราพร อินทร อินทร
ดูแลเขต 422 334 122 333 124 223 223
โฮมรูม,Eท31101ท31101จ31201 ศึกษา ค31211ส31201พ31101สวดมนต
ศ. แนะแนวธนาวรรณธนาวรรณอรอุมา คนควาสุพิชฌาย รวิรัตน ฝกพละฯไหวพระ
ดูแลเขต 326 326 334 เพิ่มเติม 422 122 113 ม.ปลาย

หนาเสาธง 1

4

โฮมรูม,Eว30241ว30241ว30201ว30201ว30221ว30221ส30231
จ. แนะแนวดวงกาญจดวงกาญจ อินทร อินทร นิยม นิยม รัชนก
ดูแลเขต 212 212 223 223 211 211 127
โฮมรูม,Eค31201ค31101ง31101ส31101อ31101 ศึกษา กิจกรรม
อ. แนะแนวแจมจันทรสุพิชฌายประมูล อลิษา บุญเลิศ คนควา ชุมนุม
ดูแลเขต 426 422 413 122 333 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eค31201ค31101อ31101 ศึกษา ว30201อ31201กิจกรรม
พ. แนะแนวแจมจันทรสุพิชฌายบุญเลิศ คนควา อินทร ทิพวรรณลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 426 422 333 เพิ่มเติม 225 322 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว31101ว31101ท31101ท31101อ31201ส31101ค31201
พฤแนะแนวดวงกาญจดวงกาญจธนาวรรณธนาวรรณDarwin อลิษา แจมจันทร
ดูแลเขต 212 212 326 326 332 122 426
โฮมรูม,Eง30201ง30201ว30221ส31121ศ31101พ31101พ31111สวดมนต
ศ. แนะแนว กิตติ กิตติ นิยม จิราพร ปรเมศวรฝกพละฯ จํานงค ไหวพระ
ดูแลเขต 415 415 211 123 411 114 สนาม3 ม.ปลาย

ชั้น ม. 4/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eว30221ว30221ค31201อ31201ว30241ว30241พ31101
จ. แนะแนว นิยม นิยม แจมจันทรDarwinดวงกาญจดวงกาญจฝกพละฯ
ดูแลเขต 211 211 426 332 212 212 114
โฮมรูม,Eค31101อ31101ส31101ส30231ท31101ท31101กิจกรรม
อ. แนะแนวสุพิชฌาย บุญเลิศ อลิษา รัชนก ธนาวรรณธนาวรรณ ชุมนุม
ดูแลเขต 422 333 122 123 326 326 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว30201ว30201ว30291ค31201ว31101ว31101กิจกรรม
พ. แนะแนว อินทร อินทร ผจญภัยแจมจันทรดวงกาญจดวงกาญจลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 223 223 221 426 212 212 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค31201ง31101ศ31101ส31121อ31101 ศึกษา พ31111
พฤแนะแนวแจมจันทรประมูลปรเมศวร จิราพร บุญเลิศ คนควา จํานงค
ดูแลเขต 426 413 411 125 333 เพิ่มเติม สนาม3
โฮมรูม,Eว30201ว30221ค31101ส31101ง30201 ง30201อ31201สวดมนต
ศ. แนะแนว อินทร นิยม สุพิชฌาย อลิษา กิตติ กิตติ ทิพวรรณไหวพระ
ดูแลเขต 222 211 422 122 415 415 322 ม.ปลาย

หนาเสาธง 1
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โฮมรูม,Eอ23101พ23115ท23101ท23101ส23101แนะแนวค23205
ง
พวงเพชร ศรีสงา เรณู นันทิยา
จ. แนะแนว เดนฟาฝกพละฯพวงเพชร
ดูแลเขต 332 สนาม5 336 336 124 117 427
โฮมรูม,Eส23125ว20293ค23101ค23205ว23101ว20291กิจกรรม
อ. แนะแนว อรดี สวรรค ดาวเรือง นันทิยา กันยาณี ผจญภัย ชุมนุม
ดูแลเขต 125 216 421 427 222 221 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eง20205ส23101อ23101ค23101กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว สมพร ศรีสงา เดนฟา ดาวเรือง เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 414 124 332 421 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eพ23101อ23101ท23101ค23101กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนว ณฐพร เดนฟาพวงเพชรดาวเรือง เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 113 332 336 421 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eว23101ว23101ศ23101ศ23101ส23101ง23101ง23101
ศ. แนะแนว กันยาณี กันยาณี สุวิช สุวิช ศรีสงา อุดม ยุ อุดม ยุ
ดูแลเขต 223 223 ดนตรี ดนตรี 124 อุตฯ1 อุตฯ1

โฮมรูม,Eส23101ง20205ง23101 ง23101อ23101ค23101ท23101
จ. แนะแนว ศรีสงา สมพร อุดม ยุ อุดม ยุ เดนฟา ดาวเรืองพวงเพชร
ดูแลเขต 124 414 อุตฯ1 อุตฯ1 332 421 326
โฮมรูม,Eอ23101ส23101ค23205พ23101ศ23101ศ23101กิจกรรม
อ. แนะแนว เดนฟา ศรีสงา นันทิยา ณฐพร สุวิช สุวิช ชุมนุม
ดูแลเขต 332 123 427 113 ดนตรี ดนตรี ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ23245ว23101ว23101พ23115กิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม
พ. แนะแนว ธัญนน กันยาณี กันยาณีฝกพละฯ ง เพิ่ม เพิ่ม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 334 222 222 สนาม5 ความรู ความรู บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค23101ส23101แนะแนวส23125กิจกรรม กิจกรรมสวดมนต
พฤแนะแนวดาวเรือง ศรีสงา เรณู อรดี เพิ่ม เพิ่ม เพิ่ม
ดูแลเขต 421 123 117 124 ความรู ความรู ความรู
โฮมรูม,Eค23101ท23101ท23101ว23101อ23101จ23215ค23205
ศ. แนะแนวดาวเรืองพวงเพชรพวงเพชร กันยาณี เดนฟา จีน นันทิยา
ดูแลเขต 421 336 336 222 332 334 427

ชั้น ม. 4/6 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eอ31101ส31101ส31121พ31111ง31101ค31101 ศึกษา
จ. แนะแนว บุญเลิศ อลิษา จิราพร จํานงค ประมูล สุพิชฌาย คนควา
ดูแลเขต 333 122 126 สนาม4 413 422 เพิ่มเติม
โฮมรูม,Eศ31101ง30201ง30201ค31101ว31101ว31101กิจกรรม
อ. แนะแนวปรเมศวร กิตติ กิตติ สุพิชฌาย ขุนพล ขุนพล ชุมนุม
ดูแลเขต 411 415 415 422 215 215 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eท31101ท31101ส31101พ31101อ31101ส30231กิจกรรม
พ. แนะแนวธนาวรรณธนาวรรณ อลิษา จํานงค บุญเลิศ รัชนก ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 326 326 122 114 333 126 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษา
พฤแนะแนว สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด
ดูแลเขต ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง
โฮมรูม,Eทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษาทวิศึกษา
ศ. แนะแนว สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด สารพัด
ดูแลเขต ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง ชาง
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โฮมรูม,Eส31101อ31101อ31201อ31201ท31101ท31101ส31121
จ. แนะแนว อลิษา บุญเลิศ Darwin ทิพวรรณธนาวรรณธนาวรรณ จิราพร
ดูแลเขต 122 333 333 322 326 326 124
โฮมรูม,Eว30281ว30281พ31213พ31213ค31101 ศึกษา กิจกรรม
อ. แนะแนว อินทร อินทร วิโรจน วิโรจน จิตรทิวา คนควา ชุมนุม
ดูแลเขต 222 222 สนาม2 สนาม2 425 เพิ่มเติมตน ปลาย
โฮมรูม,Eง30201ง30201พ31212พ31212จ31211 ศึกษา กิจกรรม
พ. แนะแนว กิตติ กิตติ วิโรจน วิโรจน จีน คนควาลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 415 415 สนาม2 สนาม2 332 เพิ่มเติมบําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว31101ว31101อ31101พ31111ส30231พ31211พ31211
พฤแนะแนว ขุนพล ขุนพล บุญเลิศ จํานงค รัชนก ปยะ ปยะ
ดูแลเขต 215 215 333 สนาม3 127 หอประชุหอประชุ
ม
ม
โฮมรูม,Eส31101ง31101พ31101ศ31101ค31101พ31213พ31213สวดมนต
ศ. แนะแนว อลิษา ประมูล จํานงค ปรเมศวรจิตรทิวา วิโรจน วิโรจน ไหวพระ
ดูแลเขต 122 413 114 411 425 สนาม2 สนาม2 ม.ปลาย

ชั้น ม. 5/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eว32101ว32101ว30243ส32123ศ32101ท32101ท32101
จ. แนะแนว ทิวาพร ทิวาพร ผจญภัย จิราพร สุวิช มยุรี มยุรี
ดูแลเขต 225 225 221 122 ดนตรี 336 336
โฮมรูม,EI30202ว30203ง30203 ง30203พ32113ง32101กิจกรรม
อ. แนะแนวจันทรเพ็ญ อรทัยพรนภาพรพรนภาพรฝกพละฯ ทองสา ชุมนุม
ดูแลเขต 325 223 416 416 สนาม4 เกษตร ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว30223ว30223ว30203ว30203ค32203พ32101กิจกรรม
ง
พ. แนะแนว นิยม นิยม อรทัย อรทัย พิชญานุฝช กพละฯลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 211 211 223 222 423 113 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว30243ว30243อ32101ค32203ส32101ค32101ส30233
พฤแนะแนวผจญภัย ผจญภัย รุงนภา พิชญานุช จตุพร แจมจันทร รัชนก
ดูแลเขต 221 221 324 427 125 426 127
โฮมรูม,Eค32101ส32101ค32203อ32203อ32101ว30293อ32203สวดมนต
ศ. แนะแนวแจมจันทร จตุพร พิชญานุช บุญเลิศ รุงนภา ผจญภัย Darwin ไหวพระ
ดูแลเขต 426 125 427 333 324 221 333 ม.ปลาย
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โฮมรูม,Eอ32203ค32101พ32223พ32223พ32101ส32101อ32101
จ. แนะแนว ธัญนน แจมจันทรวิโรจน วิโรจน อัมพร จตุพร รุงนภา
ดูแลเขต 322 426 สนาม2 สนาม2 116 125 324
โฮมรูม,Eอ32203อ32101ว32101ว32101ส30233พ32113กิจกรรม
อ. แนะแนว Darwin รุงนภา ทิวาพร ทิวาพร จิราพร ฝกพละฯ ชุมนุม
ดูแลเขต 335 324 225 225 126 สนาม4ตน ปลาย
โฮมรูม,Eส32123พ32221พ32221ง32101ค32101ส32101กิจกรรม
พ. แนะแนว จิราพร ปยะ ปยะ ทองสาแจมจันทร จตุพร ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 127 หอประชุหอประชุ
ม
ม เกษตร 426 125 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eง30203ง30203พ32222พ32222I30202 I30202จ32213
พฤแนะแนวพรนภาพรพรนภาพรวิโรจน วิโรจน มยุรี มยุรี จีน
ดูแลเขต 416 416 สนาม2 สนาม2 336 336 334
โฮมรูม,Eว30283ว30283พ22223พ22223ท32101ท32101ศ32101สวดมนต
ศ. แนะแนว อรทัย อรทัย วิโรจน วิโรจน มยุรี มยุรี สุวิช ไหวพระ
ดูแลเขต 221 221 สนาม2 สนาม2 336 336 ดนตรี ม.ปลาย

ชั้น ม. 6/1 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 5/6 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eค32213ส32123ศ32101อ32101ค32101ง32101จ32213
จ. แนะแนวพิชญานุช จิราพร สุวิช รุงนภาแจมจันทร ทองสา จีน
ดูแลเขต 426 127 ดนตรี 324 426 เกษตร 334
โฮมรูม,Eอ32203ค32101อ32101อ32203ส32101ส30233กิจกรรม
อ. แนะแนว ธัญนน แจมจันทรรุงนภา Darwin จตุพร จิราพร ชุมนุม
ดูแลเขต 322 426 324 322 125 127 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eท32203ท32203ท32101ท32101ส32101ส32203กิจกรรม
พ. แนะแนวจันทรเพ็ญจันทรเพ็ญ มยุรี มยุรี จตุพร รวิรัตนลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 325 325 336 336 125 127 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว30283ว30283พ32101ส32203I30202 I30202พ32113
พฤแนะแนว อรทัย อรทัย อัมพร รวิรัตนพวงเพชรพวงเพชรฝกพละฯ
ดูแลเขต 223 223 116 122 326 326 สนาม4
โฮมรูม,Eง30203ง30203ว32101ว32101ง30283 ง30283ค32213สวดมนต
ศ. แนะแนวพรนภาพรพรนภาพรทิวาพร ทิวาพรจันทรอรุณจันทรอรุณพิชญานุชไหวพระ
ดูแลเขต 416 416 225 225 128 128 426 ม.ปลาย

หนาเสาธง 1

4

โฮมรูม,Eง30283ง30283อ32101ค32213อ32203ค32101ส32101
จ. แนะแนวจันทรอรุจัณนทรอรุณรุงนภา พิชญานุช ธัญนน แจมจันทร จตุพร
ดูแลเขต 128 128 324 427 333 426 123
โฮมรูม,Eส30233ท32101ท32101ค32213ส32203ค32101กิจกรรม
อ. แนะแนว จิราพร มยุรี มยุรี พิชญานุชรวิรัตน แจมจันทร ชุมนุม
ดูแลเขต 127 336 336 426 127 426 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ32101ศ32101อ32203ส32203ว30283ว30283กิจกรรม
พ. แนะแนว รุงนภา สุวิช Darwin รวิรัตน อรทัย อรทัย ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 324 ดนตรี 322 125 223 223 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว32101ว32101ส32101พ32113ง30203 ง30203ง32101
พฤแนะแนว ทิวาพร ทิวาพร จตุพร ฝกพละฯพรนภาพรพรนภาพรทองสา
ดูแลเขต 225 225 125 สนาม5 416 416 เกษตร
โฮมรูม,Eส32123ท32203ท32203จ32213I30202 I30202พ32101สวดมนต
ศ. แนะแนว จิราพรจันทรเพ็จัญนทรเพ็ญ จีน พวงเพชรพวงเพชรฝกพละฯ งไหวพระ
ดูแลเขต 124 325 325 324 326 326 114 ม.ปลาย

ชั้น ม. 5/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 5/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eท32101ท32101ง30203 ง30203ว30283ว30283ค32101
จ. แนะแนว มยุรี มยุรี พรนภาพรพรนภาพรอรทัย อรทัย แจมจันทร
ดูแลเขต 336 336 416 416 223 223 426
โฮมรูม,Eส32203ท32203ท32203จ32203ง32101ค32213กิจกรรม
อ. แนะแนว รวิรัตนจันทรเพ็จัญนทรเพ็ญอรอุมา ทองสา พิชญานุช ชุมนุม
ดูแลเขต 122 325 325 334 เกษตร 427 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eส32101ว32101ว32101ส32123ศ32101อ32203กิจกรรม
พ. แนะแนว จตุพร ทิวาพร ทิวาพร จิราพร สุวิช ธัญนนลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 125 225 225 127 ดนตรี 333 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eค32213ค32101อ32203 I30202อ32101ส30233พ32101
พฤแนะแนวพิชญานุชแจมจันทรDarwinจันทรเพ็ญรุงนภา รัชนกฝกพละฯ ง
ดูแลเขต 427 426 323 325 324 123 114
โฮมรูม,Eอ32101ง30283ง30283ส32203พ32113ส32101จ32203สวดมนต
ศ. แนะแนว รุงนภาจันทรอรุจัณนทรอรุณรวิรัตน ฝกพละฯ จตุพร อรอุมา ไหวพระ
ดูแลเขต 324 128 128 127 สนาม4 125 334 ม.ปลาย

หนาเสาธง 1

2

โฮมรูม,Eว30203ว30203ส30233ว30243ว32101ว32101พ32101
จ. แนะแนว อรทัย อรทัย รัชนก ผจญภัย ทิวาพร ทิวาพรฝกพละฯ ง
ดูแลเขต 223 223 125 221 225 225 116
โฮมรูม,Eว30243ว30243ง32101อ32101ค32101ส32101กิจกรรม
อ. แนะแนวผจญภัย ผจญภัย ทองสา รุงนภาแจมจันทร จตุพร ชุมนุม
ดูแลเขต 221 221 เกษตร 324 426 122 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eง30203ง30203ค32203พ32113ว30223ว30223กิจกรรม
พ. แนะแนวพรนภาพรพรนภาพรพิชญานุชฝกพละฯ นิยม นิยม ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 416 416 422 สนาม4 211 211 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eท32101ท32101ว30203อ32101ค32203I30202 I30202
พฤแนะแนว มยุรี มยุรี อรทัย รุงนภา พิชญานุชระพีพรรณระพีพรรณ
ดูแลเขต 336 336 223 324 426 327 327
โฮมรูม,Eส32101อ32203อ32203ค32101ค32203ศ32101ส32123สวดมนต
ศ. แนะแนว จตุพร บุญเลิศ Darwinแจมจันทรพิชญานุช สุวิช จิราพร ไหวพระ
ดูแลเขต 127 333 332 426 427 ดนตรี 123 ม.ปลาย

ชั้น ม. 6/2 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eว30261ว30261ค33205ส33101ค33101อ33101พ33115
จ. แนะแนวประนอง ประนองจิตรทิวา สายันต นันทิยา ทิพวรรณกลุมสุขฯ
ดูแลเขต 222 222 425 อุตฯ2 427 322 ลีลาศ 1
โฮมรูม,Eว30225ว30225ว33101ว33101ส33101อ33101กิจกรรม
อ. แนะแนว นิยม นิยม สวรรค สวรรค สายันต ทิพวรรณ ชุมนุม
ดูแลเขต 211 211 216 216 อุตฯ2 322 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว30245ว30245ท33101ท33101ค33205ศ33101กิจกรรม
พ. แนะแนวดวงกาญจดวงกาญจวัชราภรณวัชราภรณจิตรทิวา ประเสริฐลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 212 212 337 337 425 ศิลปะ บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว30205ว30205ว30225ค33205ง33101อ33205แนะแนว
พฤแนะแนว สวรรค สวรรค นิยม จิตรทิวา อาคม รุงนภา เรณู
ดูแลเขต 216 216 211 425 413 324 117
โฮมรูม,Eค33101ว30245ว30295อ33205พ33101ง30205ง30205สวดมนต
ศ. แนะแนว นันทิยาดวงกาญจผจญภัย Darwin อัมพร อาคม อาคม ไหวพระ
ดูแลเขต 427 212 221 335 116 416 416 ม.ปลาย
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โฮมรูม,Eง30205ง30205ว30205ว30205ท33101ท33101พ33115
จ. แนะแนว อาคม อาคม สวรรค สวรรควัชราภรณวัชราภรณกลุมสุขฯ
ดูแลเขต 416 416 216 216 337 337 ลีลาศ 1
โฮมรูม,Eว30245ว30245ว30225ค33205ศ33101อ33205กิจกรรม
อ. แนะแนวดวงกาญจดวงกาญจ นิยม จิตรทิวาประเสริฐ Darwin ชุมนุม
ดูแลเขต 212 212 211 425 ศิลปะ 333 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eว33101ว33101ค33101อ33101ว30261ว30261กิจกรรม
พ. แนะแนว สวรรค สวรรค นันทิยา ทิพวรรณประนอง ประนองลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 216 216 427 322 222 222 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eว30225ว30225อ33101พ33101ค33205ส33101 ศึกษา
พฤแนะแนว นิยม นิยม ทิพวรรณ อัมพร จิตรทิวา สายันต คนควา
ดูแลเขต 211 211 322 116 425 อุตฯ2 เพิ่มเติม
โฮมรูม,Eว30245ค33101ง33101ค33205ส33101อ33205แนะแนวสวดมนต
ศ. แนะแนวดวงกาญจนันทิยาพรนภาพรจิตรทิวา สายันต รุงนภา เรณู ไหวพระ
ดูแลเขต 212 427 416 425 อุตฯ2 324 117 ม.ปลาย

ชั้น ม. 6/3 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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ชั้น ม. 6/4 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59

7

8

โฮมรูม,Eค33101อ33101ง30245 ง30245จ33205อ33205พ33115
จ. แนะแนว นันทิยา ทิพวรรณ ทองสา ทองสา อรอุมา Darwin กลุมสุขฯ
ดูแลเขต 427 322 เกษตร เกษตร 334 333 ลีลาศ 1
โฮมรูม,Eง30205ง30205ว30285ว30285พ33101ส33205กิจกรรม
อ. แนะแนว อาคม อาคม อรทัย อรทัย อัมพร รวิรัตน ชุมนุม
ดูแลเขต 416 416 222 222 116 126 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eค33215ง33101อ33205แนะแนวว33101ว33101กิจกรรม
พ. แนะแนวจิตรทิวา อาคม รุงนภา เรณู สวรรค สวรรคลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 425 413 324 117 216 216 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eท33101ท33101ค33101จ33205ท33205ท33205ส33101
พฤแนะแนววัชราภรณวัชราภรณนันทิยา อรอุมาจันทรเพ็ญจันทรเพ็ญสายันต
ดูแลเขต 337 337 427 334 325 325 อุตฯ2
โฮมรูม,Eอ33101ค33215ศ33101ส33101ง30235 ง30235ส33205สวดมนต
ศ. แนะแนวทิพวรรณจิตรทิวาประเสริฐ สายันต ชุดาภา ชุดาภา รวิรัตน ไหวพระ
ดูแลเขต 322 425 ศิลปะ อุตฯ2 321 321 126 ม.ปลาย

ชั้น ม. 6/5 หองประจํา ภาคเรียนที่ 1/59
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โฮมรูม,Eอ33205ส33101พ33234พ33234พ33231พ33231พ33115
จ. แนะแนว Darwin สายันต เฉลียว เฉลียว ปยะ ปยะ กลุมสุขฯ
ดูแลเขต 324 อุตฯ2 สนาม1 สนาม1หอประชุมหอประชุมลีลาศ 1
โฮมรูม,Eท33101ท33101พ33233พ33233พ33232พ33232กิจกรรม
อ. แนะแนววัชราภรณวัชราภรณ อัมพร อัมพร เฉลียว เฉลียว ชุมนุม
ดูแลเขต 337 337 116 116 สนาม1 สนาม1ตน ปลาย
โฮมรูม,Eอ33101ค33101พ33234พ33234อ33205แนะแนวกิจกรรม
พ. แนะแนวทิพวรรณ นันทิยา เฉลียว เฉลียว รุงนภา เรณู ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 322 427 สนาม1 สนาม1 324 117 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส33101ศ33101ง30205 ง30205ค33101จ33215 ศึกษา
พฤแนะแนว สายันต ประเสริฐ อาคม อาคม นันทิยา จีน คนควา
ดูแลเขต อุตฯ2 ศิลปะ 416 416 427 333 เพิ่มเติม
โฮมรูม,Eง33101ว30285ว30285อ33101ว33101ว33101พ33101สวดมนต
ศ. แนะแนว อาคม อินทร อินทร ทิพวรรณ สวรรค สวรรค อัมพร ไหวพระ
ดูแลเขต 413 222 222 322 216 216 116 ม.ปลาย
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โฮมรูม,Eค33215ท33205ท33205ศ33101อ33101ค33101พ33115
จ. แนะแนวจิตรทิวาจันทรเพ็จัญนทรเพ็ญประเสริฐทิพวรรณ นันทิยา กลุมสุขฯ
ดูแลเขต 425 325 325 ศิลปะ 322 427 ลีลาศ 1
โฮมรูม,Eค33215ส33205อ33205ส33101อ33205ง33101กิจกรรม
อ. แนะแนวจิตรทิวา รวิรัตน Darwin สายันต รุงนภา พรนภาพรชุมนุม
ดูแลเขต 425 127 333 อุตฯ2 324 416 ตน ปลาย
โฮมรูม,Eง30235ง30235ง30205 ง30205ส33101พ33101กิจกรรม
พ. แนะแนว ชุดาภา ชุดาภา อาคม อาคม สายันต อัมพร ลส/นน/ยุ
ดูแลเขต 321 321 416 416 อุตฯ2 116 บําเพ็ญฯ
โฮมรูม,Eส33205ค33101ว30285ว30285จ33215แนะแนวอ33101
พฤแนะแนว รวิรัตน นันทิยา สวรรค สวรรค จีน เรณู ทิพวรรณ
ดูแลเขต 127 427 216 216 334 117 322
โฮมรูม,Eว33101ว33101ท33101ท33101ง30245 ง30245 ศึกษา สวดมนต
ศ. แนะแนว สวรรค สวรรควัชราภรณวัชราภรณทองสา ทองสา คนควา ไหวพระ
ดูแลเขต 216 216 337 337 เกษตร เกษตร เพิ่มเติม ม.ปลาย

