
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

ว21101 ว21101 ค21101 ท21101 ศ21101 ศ21101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูอนุธิดา ครูอนุธิดา ครูจีรารัตน์ ครูดาริณี ครูวัฒนา ครูวัฒนา 0
พ21102 ค21101 ส21101 อ21101 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ

ครูกฤษณพงศ์ ครูจีรารัตน์ ครูเสาวลักษณ์ ครูทพิย์อกัษร 0 0 0
ค20201 ท21101 ง21101 ว20201 พ21101 ส20231 ลส./นน.

ครูจีรารัตน์ ครูดาริณี ครูรัฐพงศ์ ครูอนุธิดา ครูกฤษณพงศ์ ครูธนาภรณ์ 0
ส21101 ว21101 อ21101 ค21101 ว21103 ว21103 ชุมนุม

ครูเสาวลักษณ์ ครูอนุธิดา ครูทพิย์อกัษร ครูจีรารัตน์ ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ 0
ค20201 ส21102 ส21105 ท21101 ว21281 อ21201 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูจีรารัตน์ ครูสันติ ครูธนาภรณ์ ครูดาริณี ครูสุภารัตน์ ครูนฤมล 0

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.1/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม



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

ค21101 อ21101 ท21101 ส21101 ว21101 ส20231 แนะแนว/จิตอาสา
ครูจีรารัตน์ ครูทพิย์อกัษร ครูดาริณี ครูเสาวลักษณ์ ครูจริยา ครูธนาภรณ์ 0
ท21101 พ21201 ว21103 ว21103 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ
ครูดาริณี ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ 0 0 0
ว21101 ค21101 ศ21101 ศ21101 อ21101 ง21101 ลส./นน.
ครูจริยา ครูจีรารัตน์ ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูทพิย์อกัษร ครูรัฐพงศ์ 0
พ21102 ท21101 ง21261 ง21261 ส21102 ว21101 ชุมนุม

ครูกฤษณพงศ์ ครูดาริณี ครูกมล ครูกมล ครูสันติ ครูจริยา 0
ว21281 ส21105 ค21101 ส21101 ท21201 พ21101 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูสุภารัตน์ ครูธนาภรณ์ ครูจีรารัตน์ ครูเสาวลักษณ์ ครูดาริณี ครูกฤษณพงศ์ 0

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.1/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม



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

ว22101 ส22101 พ22101 ท22101 ค22101 ง22101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูวิชุดา ครูธนาภรณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูพาณินี ครูขวัญตา ครูรัฐพงศ์ 0
พ22102 อ22101 ค22101 ส20233 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ

ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูทพิย์อกัษร ครูขวัญตา ครูเสาวลักษณ์ 0 0 0
ค22101 อ22201 ว22281 ว22101 ศ22101 ศ22101 ลส./นน.

ครูขวัญตา ครูนฤมล ครูหรัิญทรัพย์ ครูวิชุดา ครูวัฒนา ครูวัฒนา 0
ค20203 ส22102 ท22101 ว22101 ว22103 ว22103 ชุมนุม

ครูขวัญตา ครูสันติ ครูพาณินี ครูวิชุดา ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ 0
ว20203 ส22105 อ22101 ท22101 ค20203 ส22101 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูวิชุดา ครูเสาวลักษณ์ ครูทพิย์อกัษร ครูพาณินี ครูขวัญตา ครูธนาภรณ์ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.2/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

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

ค22101 ว22101 ศ22101 ศ22101 ส20233 ท22101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูขวัญตา ครูจริยา ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูเสาวลักษณ์ ครูพาณินี 0
ว22103 ว22103 พ22102 ท22101 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ

ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูพาณินี 0 0 0
อ22101 ส22105 พ22101 ส22101 ง22261 ง22261 ลส./นน.

ครูทพิย์อกัษร ครูเสาวลักษณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูธนาภรณ์ ครูธนิต ครูธนิต 0
ว22101 ค22101 ส22101 ท22101 อ22101 พ22201 ชุมนุม
ครูจริยา ครูขวัญตา ครูธนาภรณ์ ครูพาณินี ครูทพิย์อกัษร ครูกฤษณพงศ์ 0
ง22101 ค22101 ว22281 ส22102 ท22201 ว22101 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูรัฐพงศ์ ครูขวัญตา ครูหรัิญทรัพย์ ครูสันติ ครูพาณินี ครูจริยา 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.2/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ



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

อ23201 ว23281 ส23101 ว23101 ท23101 ค23101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูทพิย์อกัษร ครูสุภารัตน์ ครูสันติ ครูอนุธิดา ครูพาณินี ครูธนากร 0

ส23102 พ23102 ส23105 ค20205 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ
ครูเสาวลักษณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูธนาภรณ์ ครูธนากร 0 0 0

ท23101 ส23101 ว23101 พ23101 ค23101 อ23101 ลส./นน.
ครูพาณินี ครูสันติ ครูอนุธิดา ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูธนากร ครูนฤมล 0
ค20205 ง23101 ว23101 ว20205 ศ23101 ศ23101 ชุมนุม
ครูธนากร ครูรัฐพงศ์ ครูอนุธิดา ครูจริยา ครูวัฒนา ครูวัฒนา 0
ค23101 ท23101 ว23103 ว23103 อ23101 ส20235 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูธนากร ครูพาณินี ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ ครูนฤมล ครูเสาวลักษณ์ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.3/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ส23102 พ23101 ค23101 ง23101 ว23103 ว23103 แนะแนว/จิตอาสา
ครูเสาวลักษณ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูธนากร ครูรัฐพงศ์ ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ 0

ส23101 ว23101 พ23102 พ23201 วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ วิชาชีพฯ
ครูสันติ ครูอนุธิดา ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ 0 0 0
ค23101 ท23101 ง23261 ง23261 ว23101 ส23101 ลส./นน.
ครูธนากร ครูพาณินี ครูกมล ครูกมล ครูอนุธิดา ครูสันติ 0
ท23201 อ23101 ศ23101 ศ23101 ส20235 ท23101 ชุมนุม
ครูดาริณี ครูนฤมล ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูเสาวลักษณ์ ครูพาณินี 0
ท23101 ว23101 ค23101 อ23101 ส23105 ว23281 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูพาณินี ครูอนุธิดา ครูธนากร ครูนฤมล ครูธนาภรณ์ ครูสุภารัตน์ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.3/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ท31101 อ31101 ว31101 ว31261 ค31101 ว31221 ส30231
ครูพาณินี ครูนฤมล ครูณัฐชา ครูสุริยันต์ ครูจีรารัตน์ ครูวิชุดา ครูสันติ 
ท31101 ว31101 อ31101 ค31101 ว31201 ว31107 ว31107
ครูพาณินี ครูณัฐชา ครูนฤมล ครูจีรารัตน์ ครูสุริยันต์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์
ว31221 ว31221 ค31201 อ31201 ว31201 ว31201 ลส./รด.
ครูวิชุดา ครูวิชุดา ครูจีรารัตน์ ครูทพิย์อกัษร ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์ 0
พ31101 ว31261 ว31261 ศ31101 ค31201 ส31101 ชุมนุม

ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์ ครูอนุวัฒน ์ ครูจีรารัตน์ ครูเสาวลักษณ์ 0
ว31241 ว31241 ส31101 อ31201 ส31102 ค31201 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูณัฐชา ครูณัฐชา ครูเสาวลักษณ์ ครูทพิย์อกัษร ครูสันติ ครูจีรารัตน์ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.4/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ส31102 ว31102 ส31101 ค31102 อ31101 ส30231 แนะแนว/จิตอาสา
ครูสันติ ครูณัฐชา ครูเสาวลักษณ์ ครูจีรารัตน์ ครูนฤมล ครูสันติ 0
ง30221 ง30221 ท31101 อ31101 ว31281 ศ30221 ศ30221
ครูธนิต ครูธนิต ครูพาณินี ครูนฤมล ครูหรัิญทรัพย์ ครูวัฒนา ครูวัฒนา 
ว31107 ว31107 ท31101 ว31102 ค31102 ส31101 ลส./รด.

ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูพาณินี ครูณัฐชา ครูจีรารัตน์ ครูเสาวลักษณ์ 0
พ31101 พ30201 พ30201 ศ31101 ง30241 ง30241 ชุมนุม

ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูอนุวัฒน ์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ 0
ง30221 ง30221 ง30221 ว31281 ง30241 ง30241 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูธนิต ครูธนิต ครูธนิต ครูหรัิญทรัพย์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.4/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ว30281 ค31102 ว31281 ว31281 อ31101 ส30231 แนะแนว/จิตอาสา
ครูจริยา ครูธนากร ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูนฤมล ครูสันติ 0
ค31102 ส31102 ท31101 อ31101 ว30281 ว30281 ว30281
ครูธนากร ครูสันติ ครูพาณินี ครูนฤมล ครูจริยา ครูจริยา ครูจริยา 
ว31107 ว31107 ท31101 ส31101 ง30287 ง30287 ลส./รด.

ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูพาณินี ครูเสาวลักษณ์ ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา 0
พ31101 พ30201 พ30201 ศ31101 ว31102 ว31102 ชุมนุม

ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูอนุวัฒน ์ ครูณัฐชา ครูณัฐชา 0
ส31101 ว30287 ว30287 ว30287 ง30287 ง30287 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูเสาวลักษณ์ ครูจริยา ครูจริยา ครูจริยา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.4/3                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ว32261 ว32261 ส32102 ค32201 ส32101 อ32201 ส30233
ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์ ครูธนาภรณ์ ครูขวัญตา ครูสันติ ครูนฤมล ครูธนาภรณ์ 
อ32201 ค32201 ว32201 ท32101 ศ32101 ว32101 ว32101
ครูนฤมล ครูขวัญตา ครูสุริยันต์ ครูดาริณี ครูวัฒนา ครูวิชุดา ครูวิชุดา
ว32201 ว32201 อ32101 ค32201 ว32107 ว32107 ลส./รด.

ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์ ครูทพิย์อกัษร ครูขวัญตา ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ 0
ส32101 ว32241 ว32241 ค32101 ว32221 พ32101 ชุมนุม
ครูสันติ ครูณัฐชา ครูณัฐชา ครูธนากร ครูวิชุดา ครูแกว้สัมฤทธิ์ 0
อ32101 ว32261 ท32101 ว32221 ค32101 ว32241 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูทพิย์อกัษร ครูสุริยันต์ ครูดาริณี ครูวิชุดา ครูธนากร ครูณัฐชา 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.5/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ศ32101 ส32101 ค32102 ว32281 อ32101 ท32101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูวัฒนา ครูสันติ ครูขวัญตา ครูสุภารัตน์ ครูทพิย์อกัษร ครูดาริณี 0
ว32102 ว32281 ง30243 ง30243 ง30223 ง30223 ง30223
ครูวิชุดา ครูสุภารัตน์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูกมล ครูกมล ครูกมล
ว32107 ว32107 ค32102 ท32101 ส32102 อ32101 ลส./รด.

ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ ครูขวัญตา ครูดาริณี ครูธนาภรณ์ ครูทพิย์อกัษร 0
ส30233 พ30203 พ30203 พ32101 ง30223 ง30223 ชุมนุม

ครูธนาภรณ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูกมล ครูกมล 0
ศ30223 ศ30223 ง30243 ง30243 ว32102 ส32101 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูวิชุดา ครูสันติ 0

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.5/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)



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

ง30289 ง30289 ง30289 ง30289 ส32102 อ32101 แนะแนว/จิตอาสา
ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูธนาภรณ์ ครูทพิย์อกัษร 0
ว30283 ว30283 ว32102 ท32101 ว30289 ว30289 ว30289
ครูจริยา ครูจริยา ครูวิชุดา ครูดาริณี ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา
ส32101 ว30283 ว30283 ว32281 ว32107 ว32107 ลส./รด.
ครูสันติ ครูจริยา ครูจริยา ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ ครูสุภารัตน์ 0
ว32281 พ30203 พ30203 พ32101 ค32102 ส30233 ชุมนุม

ครูสุภารัตน์ ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูขวัญตา ครูธนาภรณ์ 0
ส32101 ว32102 ท32101 ค32102 อ32101 ศ32101 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูสันติ ครูวิชุดา ครูดาริณี ครูขวัญตา ครูทพิย์อกัษร ครูวัฒนา 0

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.5/3                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม



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

ค33101 ว33221 ว33221 อ33201 ท33101 ว33261 แนะแนว/จิตอาสา
ครูอนุวัฒน ์ ครูวิชุดา ครูวิชุดา ครูทพิย์อกัษร ครูดาริณี ครูสุริยันต์ 0
ค33101 ส33101 อ33201 ว33241 ว33221 ว33101 ว33101

ครูอนุวัฒน ์ ครูธนาภรณ์ ครูทพิย์อกัษร ครูณัฐชา ครูวิชุดา ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์
ว33241 ว33241 ค33201 ว33261 อ33101 ท33101 ลส./รด.
ครูณัฐชา ครูณัฐชา ครูอนุวัฒน ์ ครูสุริยันต์ ครูนฤมล ครูดาริณี 0
ว33107 ว33107 ค33201 พ30207 ว33201 อ33101 ชุมนุม

ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูอนุวัฒน ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูสุริยันต์ ครูนฤมล 0
ว33281 ว33281 ว33201 ว33201 ค33201 พ30207 สวดมนต์/เพื่อสังคม

ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูสุริยันต์ ครูสุริยันต์ ครูอนุวัฒน ์ ครูแกว้สัมฤทธิ์ 0

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.6/1                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม



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

ว33281 ว33281 อ33101 ว33102 ง30201 ง30201 แนะแนว/จิตอาสา
ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูนฤมล ครูณัฐชา ครูธนิต ครูธนิต 0

ศ30225 ศ30225 ง30225 ง30225 ง30245 ง30245 ง30245
ครูวัฒนา ครูวัฒนา ครูธนิต ครูธนิต ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ ครูรัฐพงศ์ 
ค33102 ง30245 ส30207 ส30207 ว33107 ว33107 ลส./รด.

ครูอนุวัฒน ์ ครูรัฐพงศ์ ครูสันติ ครูสันติ ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ 0
ง30225 ง30225 ง30225 พ30207 พ30205 ท33101 ชุมนุม
ครูธนิต ครูธนิต ครูธนิต ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูดาริณี 0
อ33101 ท33101 ค33102 ส33101 ว33102 พ30207 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูนฤมล ครูดาริณี ครูอนุวัฒน ์ ครูธนาภรณ์ ครูณัฐชา ครูแกว้สัมฤทธิ์ 0

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.6/2                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม



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

ว33281 ว33281 อ33101 ง30201 ง30201 ว33102 แนะแนว/จิตอาสา
ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ ครูนฤมล ครูอนุวัฒน ์ ครูอนุวัฒน ์ ครูณัฐชา 0

ง30291 ง30291 ง30291 ง30291 ว30285 ว30285 ว30285
ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูอนุธิดา ครูอนุธิดา ครูอนุธิดา
ค33102 ส33101 ส30207 ส30207 ว33107 ว33107 ลส./รด.

ครูอนุวัฒน ์ ครูธนาภรณ์ ครูสันติ ครูสันติ ครูหรัิญทรัพย์ ครูหรัิญทรัพย์ 0
ว30291 ว30291 ว30291 พ30207 พ30205 ท33101 ชุมนุม

ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูกฤษฎา ครูแกว้สัมฤทธิ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูดาริณี 0
อ33101 ท33101 ค33102 ว33102 ว30285 พ30207 สวดมนต์/เพื่อสังคม
ครูนฤมล ครูดาริณี ครูอนุวัฒน ์ ครูณัฐชา ครูอนุธิดา ครูแกว้สัมฤทธิ์ 0

โรงเรียนรามราชพิทยาคม
ตารางเรียน ชั้น ม.6/3                                     ปกีารศึกษา 2564

วัน
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ....................................................                                      ลงชื่อ..........................................................
               (นายอนุวัฒน์  เดชไธสง)                                                      (นางพรณภทัร์  เอกนิพนธ์คงเสน)

               หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนรามราชพทิยาคม




