
จํานวน   14  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ว31282 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง30230 #N/A

ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง30229 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง21242 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A

ว22282 #N/A ว33282 #N/A #N/A #N/A ว22282 #N/A

ม.2/2 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A ม.2/1 #N/A

ง30230 #N/A #N/A #N/A ง30229 #N/A #N/A #N/A

ม.6/2 #N/A #N/A #N/A ม.5/2 #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูกมล

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   9  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A ว30292 #N/A ว30292 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/3 #N/A ม.6/3 #N/A

#N/A #N/A ง30282 #N/A #N/A #N/A ว30290 #N/A

#N/A #N/A ม.4/3 #N/A #N/A #N/A ม.5/3 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง30282 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/3 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ง30284 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/3 #N/A #N/A #N/A

ว30292 #N/A ง30292 #N/A #N/A #N/A ว30290 #N/A

ม.6/3 #N/A ม.6/3 #N/A #N/A #N/A ม.5/3 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูกฤษฎา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   9  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A พ21103 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A พ21103 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A พ30204 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A พ23202 #N/A พ32102 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/2 #N/A ม.5/2 #N/A

#N/A #N/A พ30206 #N/A #N/A #N/A พ30206 #N/A

#N/A #N/A ม.6/2 #N/A #N/A #N/A ม.6/3 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูกฤษณพงศ์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   11  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A พ22104 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A พ30208 #N/A พ22104 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/1 #N/A ม.2/1 #N/A

#N/A #N/A พ31102 #N/A #N/A #N/A พ23103 #N/A

#N/A #N/A ม.4/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/2 #N/A

#N/A #N/A พ31102 #N/A พ30208 #N/A พ23103 #N/A

#N/A #N/A ม.4/2 #N/A ม.6/2 #N/A ม.3/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A พ30202 #N/A พ32102 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/2 #N/A ม.5/1 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูแก้วสัมฤทธ์ิ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   13  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ค32104 #N/A #N/A #N/A ค22102 #N/A #N/A #N/A

ม.5/2 #N/A #N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A

ค32103 #N/A #N/A #N/A ค22102 #N/A #N/A #N/A

ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A #N/A #N/A

ค32104 #N/A ค22102 #N/A ค22102 #N/A ค32202 #N/A

ม.5/2 #N/A ม.2/2 #N/A ม.2/1 #N/A ม.5/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ค32202 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ค20204 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูขวัญตา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   13  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ว21102 #N/A ว30284 #N/A ว22102 #N/A #N/A #N/A

ม.1/2 #N/A ม.5/3 #N/A ม.2/2 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ว22102 #N/A ว22102 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.2/1 #N/A ม.2/2 #N/A

ว21102 #N/A #N/A #N/A ว30284 #N/A #N/A #N/A

ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.5/3 #N/A #N/A #N/A

ว22102 #N/A ว22104 #N/A ว20206 #N/A ว30282 #N/A

ม.2/1 #N/A ม.2/2 #N/A ม.3/1 #N/A ม.4/3 #N/A

#N/A #N/A ว30282 #N/A ว30288 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.4/3 #N/A ม.4/3 #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูจริยา 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   12  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ค21102 #N/A #N/A #N/A ค31103 #N/A #N/A #N/A

ม.1/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A #N/A #N/A

ค21102 #N/A #N/A #N/A ค31202 #N/A ว31108 #N/A

ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A ม.4/2 #N/A

ค21102 #N/A #N/A #N/A ค21102 #N/A #N/A #N/A

ม.1/1 #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A

ค31202 #N/A ว31108 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.4/1 #N/A ม.4/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ค20202 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.1/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูจีรารัตน์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   15  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ว31103 #N/A ว31242 #N/A ว33242 #N/A #N/A #N/A

ม.4/1 #N/A ม.4/1 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A

ว31104 #N/A ว33242 #N/A ว33104 #N/A #N/A #N/A

ม.4/2 #N/A ม.6/1 #N/A ม.6/2 #N/A #N/A #N/A

ว33104 #N/A ว31104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6/2 #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ว32242 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.5/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ว32242 #N/A #N/A #N/A ว31242 #N/A #N/A #N/A

ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูณัชชา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   20  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ท21102 #N/A ศ31102 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.1/1 #N/A ม.4/3 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ท21202 #N/A ท32102 #N/A ท33102 #N/A

#N/A #N/A ม.1/2 #N/A ม.5/2 #N/A ม.6/2 #N/A

ท32102 #N/A ท21102 #N/A ท23202 #N/A ศ31102 #N/A

ม.5/1 #N/A ม.1/1 #N/A ม.3/2 #N/A ม.4/1 #N/A

ท21102 #N/A ท32102 #N/A #N/A #N/A ท32102 #N/A

ม.1/2 #N/A ม.5/2 #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A

ท21102 #N/A #N/A #N/A ท33102 #N/A #N/A #N/A

ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูดาริณี 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์

Wichuda Sanpakdee



จํานวน   18  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

อ22102 #N/A อ32102 #N/A อ21102 #N/A #N/A #N/A

ม.2/1 #N/A ม.5/1 #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A

อ22102 #N/A อ32102 #N/A อ21102 #N/A อ21102 #N/A

ม.2/2 #N/A ม.5/2 #N/A ม.1/1 #N/A ม.1/2 #N/A

#N/A #N/A อ33202 #N/A อ22102 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.6/1 #N/A ม.2/2 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A อ22102 #N/A อ21102 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.2/1 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A

อ32102 #N/A อ23202 #N/A #N/A #N/A อ31202 #N/A

ม.5/2 #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูทิพย์อักษร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   9  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ค23102 #N/A ค31104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/1 #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ค23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ค23102 #N/A #N/A #N/A ค31104 #N/A #N/A #N/A

ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A

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

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

ค20206 #N/A ค23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/1 #N/A ม.3/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูธนากร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   9  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ส22106 #N/A #N/A #N/A ส33102 #N/A

#N/A #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.6/1 #N/A

ส33102 #N/A ส22106 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6/2 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ส22103 #N/A #N/A #N/A ส22103 #N/A

#N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A

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

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

#N/A #N/A #N/A #N/A ส23106 #N/A ส23106 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/2 #N/A ม.3/1 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูธนาภรณ์ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   4  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง23242 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/2 #N/A

#N/A #N/A ง30228 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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

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

#N/A #N/A #N/A #N/A ง22242 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ง30228 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูธนิต

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

อ33102 #N/A อ33102 #N/A อ23102 #N/A อ31102 #N/A

ม.6/2 #N/A ม.6/1 #N/A ม.3/2 #N/A ม.4/2 #N/A

อ31102 #N/A อ22202 #N/A อ23102 #N/A #N/A #N/A

ม.4/1 #N/A ม.2/1 #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A

อ31102 #N/A #N/A #N/A อ23102 #N/A อ21202 #N/A

ม.4/2 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A ม.1/1 #N/A

อ23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A อ32202 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูนฤมล

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   15  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ท22102 #N/A ท23102 #N/A #N/A #N/A ท31102 #N/A

ม.2/2 #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A

ท22102 #N/A ท23102 #N/A ท31102 #N/A #N/A #N/A

ม.2/1 #N/A ม.3/2 #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A

ท22202 #N/A ท23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.2/2 #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ท31102 #N/A ท23102 #N/A ท22102 #N/A #N/A #N/A

ม.4/2 #N/A ม.3/2 #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ท22102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.2/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูพาณินี 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   13  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ง30244 #N/A ง30246 #N/A ง21102 #N/A

#N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.6/2 #N/A ม.1/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง23102 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/2 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ง30246 #N/A ง22102 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A ม.2/1 #N/A

ง30101 #N/A ง23102 #N/A ง30101 #N/A ง30242 #N/A

ม.6/2 #N/A ม.3/1 #N/A ม.6/1 #N/A ม.4/2 #N/A

ง22102 #N/A ง21102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.2/2 #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูรัฐพงศ์ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   13  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ศ22102 #N/A ศ30222 #N/A ศ22102 #N/A

#N/A #N/A ม.2/2 #N/A ม.4/2 #N/A ม.2/1 #N/A

#N/A #N/A ศ32102 #N/A #N/A #N/A ศ23102 #N/A

#N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A

#N/A #N/A ศ23102 #N/A ศ32102 #N/A ศ31102 #N/A

#N/A #N/A ม.3/2 #N/A ม.5/2 #N/A ม.4/2 #N/A

#N/A #N/A ศ21102 #N/A ศ30224 #N/A ศ21102 #N/A

#N/A #N/A ม.1/2 #N/A ม.5/2 #N/A ม.1/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ศ32102 #N/A ศ30226 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/3 #N/A ม.6/2 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูวัฒนา 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   11  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ว32222 #N/A #N/A #N/A ว21102 #N/A #N/A #N/A

ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A

ว21102 #N/A ว31222 #N/A ว32222 #N/A #N/A #N/A

ม.1/1 #N/A ม.4/1 #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A

ว20204 #N/A #N/A #N/A ว31222 #N/A ว33103 #N/A

ม.2/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A ม.6/1 #N/A

ว33222 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ว22104 #N/A ว33222 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.2/1 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูวิชุดา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   15  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ส22104 #N/A #N/A #N/A ส23103 #N/A

#N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A

#N/A #N/A ส22104 #N/A ส23103 #N/A ส32103 #N/A

#N/A #N/A ม.2/2 #N/A ม.3/2 #N/A ม.5/1 #N/A

#N/A #N/A ส30208 #N/A ส32103 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.6/2 #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A

ส32103 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ส30208 #N/A

ม.5/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A

#N/A #N/A ส32103 #N/A ส1104 #N/A ส1104 #N/A

#N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.1/2 #N/A ม.1/1 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูสันติ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   13  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A ว32282 #N/A ว32108 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.5/1 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ว21104 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ว32108 #N/A ว21104 #N/A ว23104 #N/A

#N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.1/1 #N/A ม.3/1 #N/A

ว23282 #N/A #N/A #N/A ว21282 #N/A ว23104 #N/A

ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A ม.3/2 #N/A

ว23282 #N/A ว21282 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/2 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูสุภารัตน์ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   14  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A #N/A #N/A ว32103 #N/A ว32104 #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A ม.5/2 #N/A

ว32104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ว33202 #N/A

ม.5/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/1 #N/A

ว31262 #N/A ว32202 #N/A ว33202 #N/A #N/A #N/A

ม.4/1 #N/A ม.5/1 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ว32202 #N/A ว31202 #N/A ว33262 #N/A

#N/A #N/A ม.5/1 #N/A ม.4/1 #N/A ม.6/1 #N/A

ว31202 #N/A #N/A #N/A ว32262 #N/A #N/A #N/A

ม.4/1 #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูสุริยันต์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   14  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

#N/A #N/A ส23104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.3/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ส23104 #N/A #N/A #N/A ส31103 #N/A

#N/A #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A

#N/A #N/A ส21103 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ส21103 #N/A ส31103 #N/A ส31103 #N/A

#N/A #N/A ม.1/1 #N/A ม.4/2 #N/A ม.4/1 #N/A

ส31103 #N/A #N/A #N/A ส22106 #N/A ส22106 #N/A

ม.4/2 #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A ม.2/1 #N/A

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูเสาวลักษณ์ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   7  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ว23102 #N/A #N/A #N/A ว23102 #N/A #N/A #N/A

ม.3/2 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A

ว23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ว23102 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ว30286 #N/A

ม.3/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/3 #N/A

ว20202 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ว30286 #N/A

ม.1/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/3 #N/A

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

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

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูอนุธิดา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์



จํานวน   8  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8

09.00 - 10.00 10.00 - 10.30 10.30 - 11.30 11.30 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 14.30 14.30 - 15.30  - 

ค33103 #N/A ค33104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6/1 #N/A ม.6/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ค33202 #N/A ค33104 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6/1 #N/A ม.6/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ค33202 #N/A #N/A #N/A ง33202 #N/A #N/A #N/A

ม.6/1 #N/A #N/A #N/A ม.6/3 #N/A #N/A #N/A

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

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

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

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

ลงช่ือ....................................................                                      ลงช่ือ..........................................................

(นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                              (นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา)

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                           ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วัน

ช่ัวโมงท่ี/คาบท่ี

พ
ักก

ลา
งวั

น

ปีการศึกษา  2564ครูอนุวัฒน์ 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จันทร์


