
เชา้ บา่ย เชา้ บา่ย เชา้ บา่ย
คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ

ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูไพโรจน์ ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูประภสัสร
วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ครูธนนนัท์ ครูประภสัสร ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูธรรญธร

สังคม ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครูวสมน ครูธรรญธร, ครูชนากานต์ ครูธนนนัท์ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู

วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคม วทิยาศาสตร์
ครูสาธมิน ครูประภสัสร ครูไพโรจน์ ครูสาธมิน

สังคม ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคม
ครูเสถยีร ครูธรรญธร, ครูอรอนงค์ ครูประภสัสร ครูวสมน

ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ
ครูประภสัสร ครูกษัมาพร ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูเบญจมาศ
ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูณัฐจติภณ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูธรรญธร, ครูอรอนงค์
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูพนัธศั์กด์ิ ครูกษัมาพร ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม วทิยาศาสตร์

ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูณัฐจติภณ ครูกษัมาพร
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคม

ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูสุพศิ ครูพนัธศั์กด์ิ ครูเสถยีร

คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ สังคม สังคม คณิตศาสตร์
ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูเบญจมาศ ครูจนัทร์ทพิย์ ครูกรชลีุ ครูณัฐจติภณ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู

วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์
ครูกษัมาพร ครูธรรญธร, ครูชนากานต์ ครูปราโมทย์ ครูพนัธศั์กด์ิ ครูเบญจมาศ ครูจนัทร์ทพิย์

สังคม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สังคม
ครูกรชลีุ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูพนัธศั์กด์ิ ครูธรรญธร, ครูอรอนงค์ ครูปราโมทย์

ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ
ครูเบญจมาศ ครูจนัทร์ทพิย์ ครูสุพศิ ครูธรรญธร, ครูชนากานต์ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูพนัธศั์กด์ิ

สังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครูปราโมทย์ ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูวสมน ครูจนัทร์ทพิย์ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วทิยาศาสตร์

ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูพนัธศั์กด์ิ ครูเครือมาศ ครูธรรญธร, ครูชนากานต์ ครูไพโรจน์ ครูกษัมาพร
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาไทย สังคม
ครูจนัทร์ทพิย์ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูเสถยีร ครูธรรญธร, ครูอรอนงค์ ครูธรรญธร, ครูชนากานต์ ครูกรชลีุ

สังคม วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ
ครูเสถยีร ครูเครือมาศ ครูเบญจมาศ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูเบญจมาศ
ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย

ครูธรรญธร, ครูสิรินาฏ ครูไพโรจน์ ครูทองพนัธ์, ครูวารีกลู ครูจนัทร์ทพิย์ ครูกษัมาพร ครูธรรญธร, ครูอรอนงค์

  10 ก.พ. 60

 23 ม.ค. 60 หมายเหตุ กลุ่มที่ 2 และ 3 

  เรียนที่หอประชุม ในช่วงแรก

และแยกหอ้งเรียนในช่วงหลัง

กลุ่มที่ 2 เรียนที่หอ้งสีชมพู

กลุ่มที่ 3 เรียนที่หอ้ง 431

กลุม่ 2 ( หอประชมุ/หอ้งสชีมพู)กลุม่ 1 (หอ้ง จนิตนาการ)

ตารางตวินักเรยีนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรยีนปรางค์กู่ ปกีารศึกษา 2559

วนั เดอืน ปี กลุม่ 3 (หอประชมุ/หอ้ง431)

 24 ม.ค. 60

 25 ม.ค. 60

 26 ม.ค. 60

 27 ม.ค. 60

 30 ม.ค. 60

กลุ่มที ่1 = 86 คน (ม.6/1,6/5,6/9)
กลุ่มที ่2 = 105 คน (ม.6/2- 6/4)
กลุ่มที ่3 = 42 คน (ม.6/6-6/8)
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 1 ก.พ. 60

 2 ก.พ. 60

 3 ก.พ. 60

  14 ก.พ. 60

  15 ก.พ. 60

  16 ก.พ. 60

  17 ก.พ. 60

  6 ก.พ. 60

  7 ก.พ. 60

  8 ก.พ. 60

  9 ก.พ. 60




