
1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การงานอาชีพ
ครูดาริณี ครูรัญธญา ครูจีรารัตน์ ครูอรญา ครูวชุิดา ครูวชุิดา ครูสุวลักษณ์

สังคมศึกษา แชร์บอล คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพวิเตอร์ วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ
ครูเสาวลักษณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูจีรารัตน์ ครูดาริณี ครูกัญญาภคั 0 0
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภมูิศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ ลส./นน.
ครูจีรารัตน์ ครูทพิวรรณ ครูธนาภรณ์ ครูดาริณี ครูเสาวลักษณ์ ครูวชุิดา 0

การออกแบบเทค การออกแบบเทค ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู คณิต (พต) สุขศึกษา วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูอรญา ครูจีรารัตน์ ครูกฤษณพงศ์ 0 0

ศิลปะ ศิลปะ วทิย์ (พต) วทิย์ (พต) ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีพลเมือง สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูวฒันา ครูวฒันา ครูวชุิดา ครูวชุิดา ครูทพิวรรณ ครูสันติ 0

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.1/1                                     ปีการศึกษา 2562

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ศิลปะ สังคมศึกษา คอมพวิเตอร์ ภาษาอังกฤษ 

ครูวชุิดา ครูดาริณี ครูวฒันา ครูวฒันา ครูเสาวลักษณ์ ครูกัญญาภคั ครูทพิวรรณ
หน้าท่ีพลเมือง คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ พชืผักสวนครัว แชร์บอล วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ

ครูสันติ ครูจีรารัตน์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ 0 0
วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การออกแบบเทค การออกแบบเทค ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู คณิตศาสตร์ ลส./นน.

ครูวชุิดา ครูวชุิดา ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูอรญา ครูจีรารัตน์ 0
ภาษาไทย กฎหมายน่ารู้ กฎหมายน่ารู้ ภมูิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูดาริณี ครูรัญธญา ครูรัญธญา ครูธนาภรณ์ ครูทพิวรรณ 0 0

ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูอรญา ครูดาริณี ครูกฤษณพงศ์ ครูจีรารัตน์ ครูรัญธญา ครูเสาวลักษณ์ 0

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.1/2                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย คอมพวิเตอร์ กฎหมายน่ารู้ กฎหมายน่ารู้
ครูจีรารัตน์ ครูวชุิดา ครูวชุิดา ครูดาริณี ครูกัญญาภคั ครูรัญธญา ครูรัญธญา

การออกแบบเทค การออกแบบเทค ภาษาไทย แชร์บอล ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู 2 วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ
ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูดาริณี ครูกฤษณพงศ์ ครูอรญา 0 0
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 2 ประวติัศาสตร์ ลส./นน.
ครูดาริณี ครูจีรารัตน์ ครูเสาวลักษณ์ ครูวชุิดา ครูสันติ ครูรัญธญา 0

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ฟงั-พดู 2 วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูทพิวรรณ ครูเสาวลักษณ์ ครูวฒันา ครูวฒันา ครูอรญา 0 0
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ พชืผักสวนครัว สุขศึกษา ภมูิศาสตร์ สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูจีรารัตน์ ครูทพิวรรณ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูธนาภรณ์ 0

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.1/3                                     ปีการศึกษา 2562

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

การออกแบบเทค การออกแบบเทค สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ อังกฤษอ่านเขียน
ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูธนาภรณ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา ครูนฤมล
ภาษาไทย หน้าท่ีพลเมือง 4 ภาษาอังกฤษ ภมูิศาสตร์ สังคมศึกษา วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ
ครูดาริณี ครูรัญธญา ครูฐิติพร ครูเสาวลักษณ์ ครูธนาภรณ์ 0 0

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ ศิลปะ สุขศึกษา ประวติัศาสตร์ ลส./นน.
ครูอนุวฒัน์ ครูดาริณี ครูวฒันา ครูวฒันา ครูกฤษณพงศ์ ครูสันติ 0

กระบี่กระบอง ท้องถิ่นของเรา ท้องถิ่นของเรา อังกฤษอ่านเขียน คอมพวิเตอร์ วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูกฤษณพงศ์ ครูสันติ ครูสันติ ครูนฤมล ครูอรรถพงษ ์ 0 0
การงานอาชีพ เล้ียงไก่พื้นเมือง คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุธดิา ครูดาริณี ครูฐิติพร 0

อังคาร

พธุ

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.2/1                                     ปีการศึกษา 2562

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ท้องถิ่นของเรา ท้องถิ่นของเรา คอมพวิเตอร์
ครูธนาภรณ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา ครูสันติ ครูสันติ ครูอรรถพงษ ์
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ อังกฤษอ่านเขียน ภมูิศาสตร์ วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ

ครูฐิติพร ครูดาริณี ครูสันติ ครูนฤมล ครูเสาวลักษณ์ 0 0
อังกฤษอ่านเขียน สุขศึกษา การงานอาชีพ เล้ียงไก่พื้นเมือง คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ลส./นน.

ครูนฤมล ครูกฤษณพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุธดิา 0
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย กระบี่กระบอง หน้าท่ีพลเมือง 4 วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูอนุวฒัน์ ครูฐิติพร ครูดาริณี ครูกฤษณพงศ์ ครูรัญธญา 0 0

การออกแบบเทค การออกแบบเทค สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ ศิลปะ สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูธนาภรณ์ ครูดาริณี ครูวฒันา ครูวฒันา 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.2/2                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
คณิตศาสตร์ ท้องถิ่นของเรา การออกแบบเทค การออกแบบเทค คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ
ครูอนุวฒัน์ ครูกฤษณพงศ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุวฒัน์ ครูแก้วสัมฤทธิ์
สังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ อังกฤษอ่านเขียน อังกฤษอ่านเขียน ภมูิศาสตร์ วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูทพิวรรณ ครูทพิวรรณ ครูแก้วสัมฤทธิ์ 0 0
ท้องถิ่นของเรา สุขศึกษา คอมพวิเตอร์ หน้าท่ีพลเมือง 4 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ลส./นน.
ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูทพิวรรณ ครูทพิวรรณ 0
สังคมศึกษา กระบี่กระบอง วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วชิาชีพฯ ชุมนุม

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูศศิธร ครูศศิธร ครูแก้วสัมฤทธิ์ 0 0
  ภาษาไทย ภาษาไทย การงานอาชีพ เล้ียงไก่พื้นเมือง สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.2/3                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

รธศิศูรค
ร์ตสาศายทิว

ธิทฤมสัว้กแูรค

Teacher
Typewriter
ภาษาไทย

Teacher
Typewriter



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

การงานอาชีพฯ แนะแนว ภาษาอังกฤษ (พฐ) สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (พต) คณิตศาสตร์ การงานอาชีพฯ
ครูรัฐพงศ์ ครูทพิวรรณ ครูนฤมล ครูสันติ ครูฐิติพร ครูธนากร ครูรัฐพงศ์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (พฐ) ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ (พต) วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ
ครูธนากร ครูนฤมล ครูพาณินี ครูสันติ ครูฐิติพร 0 0
สุขศึกษา ภาษาไทย (พต) วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ ศิลปะ ลส./นน.

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูพาณินี ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา ครูวฒันา ครูวฒันา 0
ภาษาไทย แบดมินตัน คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ หน้าท่ีพลเมือง วชิาชีพฯ ชุมนุม
ครูพาณินี ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูธนาภรณ์ 0 0

วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (พฐ) สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูอนุธดิา ครูพาณินี ครูธนากร ครูสันติ ครูเสาวลักษณ์ ครูนฤมล 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.3/1                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
สังคมศึกษา แนะแนว ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ (พต) ประวติัศาสตร์

ครูสันติ ครูทพิวรรณ ครูพาณินี ครูธนากร ครูรัฐพงศ์ ครูฐิติพร ครูเสาวลักษณ์ 
ศิลปะ ศิลปะ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ

ครูวฒันา ครูวฒันา ครูธนากร ครูอนุธดิา ครูพาณินี 0 0
สุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย (พต) ภาษาอังกฤษ (พฐ) ภาษาอังกฤษ (พต) หน้าท่ีพลเมือง ลส./นน.

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูสันติ ครูพาณินี ครูนฤมล ครูฐิติพร ครูธนาภรณ์ 0
ภาษาอังกฤษ (พฐ) แบดมินตัน วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ วชิาชีพฯ ชุมนุม

ครูนฤมล ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา ครูรัฐพงศ์ 0 0
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (พฐ) สังคมศึกษา ภาษาไทย คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูธนากร ครูนฤมล ครูสันติ ครูพาณินี ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.3/2                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

ประวติัศาสตร์ แนะแนว ภาษาอังกฤษ (พฐ)  สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูทพิวรรณ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูอนุวฒัน์ ครูอนุวฒัน์ ครูธนากร

ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (พต) ภาษาอังกฤษ (พต) สังคมศึกษา วชิาชีพฯ วชิาชีพฯ
ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูธนากร ครูทพิวรรณ ครูทพิวรรณ ครูอนุวฒัน์ 0 0

สุขศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ภาษาอังกฤษ (พฐ) ภาษาอังกฤษ (พฐ) ลส./นน.
ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูธนากร ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูทพิวรรณ ครูทพิวรรณ 0
หน้าท่ีพลเมือง แบดมินตัน วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วชิาชีพฯ ชุมนุม

ครูอภรัิกษ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูศศิธร ครูศศิธร ครูแก้วสัมฤทธิ์ 0 0
  ภาษาไทย ภาษาไทย การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.3/3                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

รธศิศูรค
ร์ตสาศายทิว

์ธิทฤมสัว้กแูรค

Teacher
Typewriter
ภาษาไทย

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter
ภาษาไทย (พต)



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์(พฐ) โลกดาราศาสตร์ฯ สุขศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ประวติัศาสตร์
ครูรัญธญา ครูพาณินี ครูธนากร ครูสุภทัรา ครูกฤษณพงศ์ ครูอรญา ครูสันติ 

เคมี เคมี วทิย์ชีวภาพ วทิย์ชีวภาพ คณิตศาสตร์(พต) ฟสิิกส์ ฟสิิกส์
ครูวชุิดา ครูวชุิดา ครูศศิธร ครูศศิธร ครูธนากร ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา

การออกแบบฯ การออกแบบฯ อังกฤษส่ือสาร สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์(พต) ลส./นน.
ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูฐิติพร ครูรัญธญา ครูพาณินี ครูธนากร 0

คณิตศาสตร์(พฐ) ฟสิิกส์ หน้าท่ีพลเมือง ศิลปะ อังกฤษส่ือสาร ภาษาอังกฤษ ชุมนุม
ครูธนากร ครูสุภทัรา ครูเสาวลักษณ์ ครูดาริณี ครูฐิติพร ครูอรญา 0

เคมี คณิตศาสตร์(พต) โลกดาราศาสตร์ฯ โลกดาราศาสตร์ฯ ชีววทิยา ชีววทิยา สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูวชุิดา ครูธนากร ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูศศิธร ครูศศิธร 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.4/1                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
วทิย์ชีวภาพ วทิย์ชีวภาพ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ออกแบบบรรจุภณัฑ์ สุขศึกษาฯ หน้าท่ีพลเมือง ภาษาไทย

ครูศศิธร ครูศศิธร ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูกฤษณพงศ์ ครูเสาวลักษณ์ ครูพาณินี 
ภาษาอังกฤษ งานช่างยนต์ งานช่างยนต์ งานช่างยนต์ สังคมศึกษา การจัดการกีฬา การจัดการกีฬา

ครูอรญา ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูรัญธญา ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์
การออกแบบฯ การออกแบบฯ การจัดการเกษตร การจัดการเกษตร คณิตศาสตร์(พฐ) อังกฤษส่ือสาร ลส./นน.
ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูธนากร ครูฐิติพร 0
ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์(พฐ) ภาษาไทย ศิลปะ การจัดการเกษตร การจัดการเกษตร ชุมนุม

ครูสันติ ครูธนากร ครูพาณินี ครูดาริณี ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ 0
อังกฤษส่ือสาร พลวตัทางสังคม ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา งานช่างยนต์ งานช่างยนต์ สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูฐิติพร ครูธนาภรณ์ ครูอรญา ครูรัญธญา ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.4/2                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
วทิย์ชีวภาพ วทิย์ชีวภาพ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ออกแบบบรรจุภณัฑ์ สุขศึกษาฯ หน้าท่ีพลเมือง ภาษาไทย

ครูศศิธร ครูศศิธร ครูกัญญาภคั ครูกัญญาภคั ครูกฤษณพงศ์ ครูเสาวลักษณ์ ครูพาณินี 
ภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร์สุขภาพวทิยาศาสตร์สุขภาพ อังกฤษส่ือสาร สังคมศึกษา ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

ครูอรญา ครูจริยา ครูจริยา ครูฐิติพร ครูรัญธญา ครูจริยา ครูจริยา 
การออกแบบฯ การออกแบบฯ การจัดการเกษตร การจัดการเกษตร คณิตศาสตร์(พฐ) ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ลส./นน.
ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูธนากร ครูจริยา 0
ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์(พฐ) ภาษาไทย ศิลปะ การจัดการเกษตร การจัดการเกษตร ชุมนุม

ครูสันติ ครูธนากร ครูพาณินี ครูดาริณี ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ 0
อังกฤษส่ือสาร พลวตัทางสังคม ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์สุขภาพวทิยาศาสตร์สุขภาพสวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูฐิติพร ครูธนาภรณ์ ครูอรญา ครูรัญธญา ครูจริยา ครูจริยา 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.4/3                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

สนทนาภาษาอังกฤษ คณิต(พฐ) ชีววทิยา หน้าท่ีพลเมือง โลกดาราศาสตร์ฯ ภาษาไทย ศิลปะ
ครูอรญา ครูจีรารัตน์ ครูศศิธร ครูรัญธญา ครูสุภทัรา ครูพาณินี ครูวฒันา 

ประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา สนทนาภาษาอังกฤษ คณิต(พฐ) คณิต(พต) ชีววทิยา ชีววทิยา
ครูธนาภรณ์ ครูสันติ ครูอรญา ครูจีรารัตน์ ครูจีรารัตน์ ครูศศิธร ครูศศิธร
วทิย์กายภาพ วทิย์กายภาพ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ฟสิิกส์ ฟสิิกส์ ลส./นน.
ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูสันติ ครูฐิติพร ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา 0
คณิต(พต) คณิต(พต) ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ เคมี เคมี ชุมนุม
ครูจีรารัตน์ ครูจีรารัตน์ ครูฐิติพร ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูวชุิดา ครูวชุิดา 0

โลกดาราศาสตร์ฯ โลกดาราศาสตร์ฯ การออกแบบฯ การออกแบบฯ เคมี ภาษาไทย สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูวชุิดา ครูพาณินี 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.5/1                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
โภชนาการฯ โภชนาการฯ เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีเกษตร คณิต(พฐ) ภาษาไทย ศิลปะ

ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูจีรารัตน์ ครูพาณินี ครูวฒันา 
ประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา การสร้างกราฟฟกิ การสร้างกราฟฟกิ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์
ครูธนาภรณ์ ครูสันติ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์
วทิย์กายภาพ วทิย์กายภาพ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หน้าท่ีพลเมือง สนทนาภาษาอังกฤษ ลส./นน.
ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูสันติ ครูฐิติพร ครูรัญธญา ครูอรญา 0

เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีเกษตร ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ ชุมนุม
ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูฐิติพร ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ 0
คุณภาพชีวติ คณิต(พฐ) การออกแบบฯ การออกแบบฯ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูเสาวลักษณ์ ครูจีรารัตน์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรญา ครูพาณินี 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.5/2                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

สมุนไพรเพื่อธรุกิจ สมุนไพรเพื่อธรุกิจ เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีเกษตร สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ
ครูจริยา ครูจริยา ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูอรญา ครูพาณินี ครูวฒันา 

ประวติัศาสตร์ สังคมศึกษา การสร้างกราฟฟกิ การสร้างกราฟฟกิ การแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหาร 
ครูธนาภรณ์ ครูสันติ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา ครูอนุธดิา
วทิย์กายภาพ วทิย์กายภาพ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิต(พฐ) สนทนาภาษาอังกฤษ ลส./นน.
ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูสันติ ครูฐิติพร ครูจีรารัตน์ ครูอรญา 0

เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีเกษตร ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ สมุนไพรเพื่อธรุกิจ สมุนไพรเพื่อธรุกิจ ชุมนุม
ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ ครูฐิติพร ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูจริยา ครูจริยา 0
คุณภาพชีวติ หน้าท่ีพลเมือง การออกแบบฯ การออกแบบฯ คณิต(พฐ) ภาษาไทย สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูเสาวลักษณ์ ครูรัญธญา ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ ครูจีรารัตน์ ครูพาณินี 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.5/3                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20

ฟสิิกส์ 5 ฟสิิกส์ 5 คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูดาริณี ครูนฤมล ครูธนาภรณ์ 
คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ คณิต (พต) สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ เคมี 5 เคมี 5

ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูอนุวฒัน์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูรัฐพงศ์ ครูวชุิดา ครูวชุิดา
ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ชีววทิยา 5 ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือมัลติมีเดีย ลส./นน.

ครูวฒันา ครูนฤมล ครูดาริณี ครูศศิธร ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ 0
สังคมศึกษา คณิต (พต) เคมี 5 ฟสิิกส์ 5 ชีววทิยา 5 ชีววทิยา 5 ชุมนุม
ครูธนาภรณ์ ครูอนุวฒัน์ ครูวชุิดา ครูสุภทัรา ครูศศิธร ครูศศิธร 0

 0 0 0 0 0
 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.6/1                                     ปีการศึกษา 2562



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ครูเสาวลักษณ์ ครูเสาวลักษณ์ ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูดาริณี ครูนฤมล ครูธนาภรณ์ 

คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ ปฐมพยาบาลกีฬา สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ การตลาดฯ การตลาดฯ
ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูรัฐพงศ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์

ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หลักสถิติ ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือมัลติมีเดีย ลส./นน.
ครูวฒันา ครูนฤมล ครูดาริณี ครูอนุวฒัน์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ 0

สังคมศึกษา งานช่างไฟฟา้ หลักสถิติ ชุมนุม
ครูธนาภรณ์ ครูอภรัิกษ์

ครูแกว้สมัฤทธิ์

ครูอนุวฒัน์  0
งานช่างไฟฟา้ งานช่างไฟฟา้ งานช่างไฟฟา้ การตลาดฯ การตลาดฯ สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูอภรัิกษ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ 0

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.6/2                                     ปีการศึกษา 2562

ษ์กรัภิอูรค

Teacher
Typewriter
แนะแนว

Teacher
Typewriter
เพื่อสาธารณะ

Teacher
Typewriter
ครูวัฒนา

Teacher
Typewriter
ครูกฤษณพงศ์

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter
งานช่างไฟฟ้า

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter
ปฐมพยาบาลกีฬา

Teacher
Typewriter



1 2 3 4 5 6 7
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 12.50 - 13.40 13.40 - 14.30 14.30 - 15.20
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ครูเสาวลักษณ์ ครูเสาวลักษณ์ ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูดาริณี ครูนฤมล ครูธนาภรณ์ 

คณิต(พฐ) เขียนภาษาอังกฤษ การแปรรูปเคร่ืองด่ืม สุขศึกษาฯ การงานอาชีพฯ การตลาดฯ การตลาดฯ
ครูอนุวฒัน์ ครูทพิวรรณ ครูสุภทัรา ครูแก้วสัมฤทธิ์ ครูรัฐพงศ์ ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์

ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หลักสถิติ ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือมัลติมีเดีย ลส./นน.
ครูวฒันา ครูนฤมล ครูดาริณี ครูอนุวฒัน์ ครูอรรถพงษ ์ ครูอรรถพงษ ์ 0

สังคมศึกษา การบรูณาฯ การบรูณาฯ หลักสถิติ การแปรรูปเคร่ืองด่ืมการแปรรูปเคร่ืองด่ืม ชุมนุม
ครูธนาภรณ์ ครูจริยา ครูจริยา ครูอนุวฒัน์ ครูสุภทัรา ครูสุภทัรา 0
การบรูณาฯ การบรูณาฯ แนะแนว การตลาดฯ การตลาดฯ สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูจริยา ครูจริยา ครูจริยา ครูจริยา ครูสุวลักษณ์ ครูสุวลักษณ์ 0

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................
  (นายอนุวฒัน์  เดชไธสง)                                                          (นางพรนภา  เอกนิพนธ์)

วนั
ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชัน้ ม.6/3                                     ปีการศึกษา 2562

หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter
เพื่อสาธารณะ

Teacher
Typewriter

Teacher
Typewriter


