
แบบบันทึกรับตารางสอนและตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2561
ชั้น ม. ครูท่ีปรึกษา ลงชื่อHomeRoom

  1/01   นางวัชนี เลิศทวีสินธุ. ,  นางสาวธันยพร เหมือนรอดดี1410
  1/02   นางสาวพนิตนาฎ ทองสุข ,  นางสาวอุบลวรรณา พันธ.ปาน1411
  1/03   นายไพฑูรย. เย็นเกตุ ,  นางจันทิมา สเวดเดอร.แมน1421
  1/04   นางวริณษ.ยา พลไพรินทร. ,  นายธวัชชัย ชุมคง1422
  1/05   นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร ,  นางสาวศิริวรรณ อุประ1423
  1/06   นายสุชาติ บุญภา ,  นางสาวสังวรณ. แสงล้ํา1424
  1/07   นายกิตติ เพชรศักด์ิหาญ ,  นางสาวอรอิริญา เจริญย่ิงยืนนาน1425
  1/08   นางสาวเกษราพร จันทวัน ,  นางสาวครูคอม 1 1426
  1/09   นายศักรินทร. จิตต.พันธ. ,  นางสาวจินดา ละครราช1216-1
  1/10   นางสุมาลี เวชกุล ,  Mr.A Eng1216-2
  2/01   นางสาวสุวรรณา ซันเฮม ,  นางทวีรัก นาสูงเนิน1307
  2/02   นางสาวกานดา ดํารงชัยณรงค. ,  นางสาวชไมพร ไชโย1308
  2/03   นางสาวสุณัฐชา พิมสารี ,  นางสาวครูคอม 2 1309
  2/04   นางสาวจิตตวิสุทธิ์ ปNOนทอง ,  นางสาวเจนจิรา สงเนย1310
  2/05   นางสาวธนาภรณ. ทดแทน ,  นางสาวจันทรวดี สุขสําราญ1311
  2/06   นางอริษา ศิริทัศน. ,  นางสาวจุฑาทิพย. ทาศรีภู1407
  2/07   นางวาสนา พฤกษะศรี ,  นางสาวมะลิวัลย. ยอดดี1408
  2/08   นายธีรสวัสด์ิ ตQะปาง ,  นางสาวปวรวรรณ สีนาคลRวน1409
  2/09   นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน ,  นางสาวปNยนุช พันธ.สอน1215-2
  2/10   นางสาวพิทยาภรณ. ทาปลัด ,  Ms.Malanie Opigal1215-1
  3/01   นางบุญประคอง อินทา ,  นายพงศ.ธร จันทร.ศรี1220
  3/02   นางสาวสําอางค. มูลวงษ. ,  นางสาวขนิษฐา แกRวศรีลา1221
  3/03   นายพงศ.สวZาง พรมบุตร ,  นายสมพงค. แกRวแฉลRม1222
  3/04   นางสาวกรรณสูตร สุดบางกุRง ,  นางสาวสโรชา ชูชZวย1321
  3/05   นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ ,  นางสาวสุปราณี บุญเลิศ1322
  3/06   นางสมทรง จินดาศรี ,  นางสาวปภาพินท. คําอZอง1418
  3/07   นายณัฏฐ. จินันทุยา ,  นายศรัณย. โสพิณ1419
  3/08   นายศิรธันย. แสงนิธิไพศาล ,  นายกษิตร.เดช สีหะ1420
  3/09   นางสาวภัทรนันท. รัตนพันธ. ,  นายอัมรินทร. เหนือรRอยเอ็ด1318
  3/10   นางอรสา ป]างศรี ,  Mr.B Eng1319
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  4/01   นางสาวกนิษฐา วZองชิงชัย ,   1210
  4/02   นายชัยณรงค. จิตอารี ,   1208
  4/03   นางสาวรัตติญา วงศาจันทร. ,   1402
  4/04   นางกุญชรี รักวิทย. ,  Mr.C Eng1219
  4/05   นางสาวสาริศา วงศ.วิวัฒน. ,   1403
  4/06   นายปพัฒน.กรณ. แดนโคตผม ,   1404
  4/07   นางเก้ือกูล แกRวเรือง ,   1401
  4/08   นายสมนึก ผิวผZอง ,   3204
  4/09   นางกัญญา ฉายาวงศ. ,   1313
  4/10   นายคึกฤทธิ์ อุปพงศ. ,   1116
  5/01   นางสาวพิศเพลิน สุขศรี ,   1205
  5/02   นายฮานาฟb เหมตระกูลวงศ. ,   1212
  5/03   นางจันทร.เพ็ญ เมืองสง ,   1207
  5/04   นางศิริกุล อ้ิวชาวนา ,   1324
  5/05   นางสาวสุธาสินี สิงห.นRอย ,   1326
  5/06   นางสาวจันทิรา รัตนเรืองวิโรจน. ,   1315
  5/07   นายอัจฉริยะ เจริญไวย่ิง ,   1325
  5/08   นายสราวุธ วงษาเดิม ,   1301
  5/09   นายราชวัตร. โหนZงที ,   1113
  5/10   นายจกิจ สระอุบล ,   1416
  6/01   นายนิยม โงนรี ,   1302
  6/02   นางยุวดี สินสมบูรณ. ,   1203
  6/03   นางนาเดีย ทองดี ,   1312
  6/04   นางสุคันธมาศ ใจดี ,  Mr.D Rasselde Predo Culal1320
  6/05   นางสาวสุมาลี ชูรัตน. ,   1218
  6/06   นางสาวจิรัชยา กลับศรีอZอน ,   1317
  6/07   นางสาวบุษดี มณียRอย ,   1323
  6/08   นายภัทรฉัตร ทองเอก ,   1114
  6/09-1   นายไสว ฉายาวงศ. ,   1314
  6/09-2   นางนันท.สินี อุปพงศ. ,   1213


