
ครูผู้สอน ครูบุญเรียง  จันทร์ทัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

แนะแนว

ม.1/1

ท21102 PLC ท21102 ท33203 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.1/2 กลุ่มสาระ ม.1/1 ม.6/2 หนังสือเล่มเล็ก โรงเรียน

ท21102 ชุมนุม ท33102 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.1/2 รักษภ์าษา ม.6 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ท21102 ท31202 รักษก์ารอ่าน เรียนอังกฤษ

ม.1/1 ม.4/2 ม.1/1 กับจูเลีย

ท33102 ท21102 ท31202 ท33203 ท21102 สาธารณประโยชน์

ม.6 ม.1/1 ม.4/2 ม.6/2 ม.1/2 ม.1/1

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561

(นางสาวชญานิน  คมจน)์

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

(ภูพยงค์  คงชนะ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

พฤหสับดี

ศุกร์
พัก

กล
าง

วัน
  1

1.4
0 

- 1
2.4

0

14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

ลงชื่อ........................................................

จันทร์

อังคาร

พุธ

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20



ครูผู้สอน ครูสุธิดา โพชสาลี

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ท32102 ท31102 แนะแนว ท22102 ท32202

ม.5 ม.4 ม.3 ม.2 ม.5/2

ท31102 ท32102 PLC PLC

ม.4 ม.5 กลุ่มสาระ โรงเรียน

ท23102 ศ23102 ศ23102 ชุมนุม ท32202 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.3 ม.3 ม.3 ภาษาไทยพาเพลิน ม.5/2 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ท23102 รักษก์ารอ่าน ท22102 เพิ่มเวลารู้ Heart เรียนอังกฤษ

ม.3 ม.3 ม.2 ร ามโนหร์า กับจูเลีย

ท23102 ท22102 สาธารณประโยชน์

ม.3 ม.2 ม.3

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561



ครผูู้สอน ครูชญานิน คมพจน์

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ค21102 ค33102 แนะแนว

ม.1/2 ม.6 ม.5

ค33102 ค32102 PLC

ม.6 ม.5 โรงเรียน

ค21102 ค21102 PLC ชุมนุม ค33202 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.1/2 ม.1/1 กลุ่มสาระ เวทคณิต ม.6 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ค21102 ค21102 ค32102 เพิ่มเวลารู้ Health เรียนอังกฤษ

ม.1/2 ม.1/1 ม.5 เปตอง กับจูเลีย

ค21102 ค33202 ค33202 ค33203 รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ม.1/1 ม.6 ม.6 ม.6/2 (เลือก) ม.5 ม.5

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561



ครผูู้สอน ครูมนัสพงษ์ บุญญะ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ว22102 แนะแนว ว32281 ว32281

ม.2 ม.6 ม.5/1 ม.5/1

ว22102 ว22102 ว30225 ว30225 ว30223 ว30223 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.2 ม.2 ม.6/1 ม.6/1 ม.5/1 ม.5/1 ส่ิงประดิษฐ์วทิยาศาสตร์ โรงเรียน

ว31202 ว31202 ว30223 PLC ชุมนุม ว31261 ว31261 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.4/1 ม.4/1 ม.5/1 กลุ่มสาระ เคร่ืองบินบังคับวิทยุ ม.4/1 ม.4/1 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ว30202 ว30202 ว30225 ว32283 ว32283 เรียนอังกฤษ

ม.5/2 ม.5/2 ม.6/1 ม.6/1 ม.6/1 กับจูเลีย

ว31202 ว31202 สาธารณประโยชน์

ม.4/1 ม.4/1 ม.6

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561



ครผูู้สอน ครูศรรัก  ผลาเมธากูล

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ว23102 ว23102 ว30263 ว30263 แนะแนว

ม.3 ม.3 ม.5/1 ม.5/1 ม.2

ว31242 ว23102 ว30265 ว30265 PLC

ม.4/1 ม.3 ม.6/1 ม.6/1 โรงเรียน

ว30204 ว30204 PLC ชุมนุม ว20202 ว20202 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.6/2 ม.6/2 กลุ่มสาระ เคร่ืองบินบังคับวิทยุ ม.1 (เลือก) ม.1 (เลือก) ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ว31242 ว31242 ว30263 ว20206 ว20206 เพิ่มเวลารู้ Health เรียนอังกฤษ

ม.4/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.3 (เลือก) ม.3 (เลือก) วอลเลย์บอล 2 กับจูเลีย

ว30265 สาธารณประโยชน์

ม.6/1 ม.6

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561



ครผูู้สอน ครูเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ว21102 ว21102 แนะแนว ว20204 ว20204

ม.1/1 ม.1/2 ม.5 ม.2 (เลือก) ม.2 (เลือก)

ว21102 ว21102 ว21102 ว21102 PLC

ม.1/1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/2 โรงเรียน

ว30292 ว30292 ว30245 PLC ชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.4/2 ม.4/2 ม.6/1 กลุ่มสาระ Question & Answer ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ว30245 ว30245 ว30222 ว30243 เพิ่มเวลารู้ Heart เรียนอังกฤษ

ม.6/1 ม.6/1 ม.4/1 ม.5/1 เปา่ขลุ่ย กับจูเลีย

ว30243 ว30243 ว30222 ว30222 สาธารณประโยชน์

ม.5/1 ม.5/1 ม.4/1 ม.4/1 ม.5

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561



ครผูู้สอน ครูภูมิพัฒน์ สุขอุ่น

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ง32203 ง32203 แนะแนว ง22206 ง22206

ม.5/2 ม.5/2 ม.1/2 ม.2 (เลือก) ม.2 (เลือก)

ง33202 ง33202 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.6/2 ม.6/2 พฒันาเวบ็ไซด์ โรงเรียน

ค22102 PLC ชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.2 กลุ่มสาระ ภาพยนต์ส้ัน ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ค22102 ว31282 ว31282 เรียนอังกฤษ

ม.2 ม.4 ม.4 กับจูเลีย

ค22102 ง23102 ง23102 รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ม.2 ม.3 ม.3 ม.1/2 ม.5

16.00 - 16.508.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูชัยวัฒน์ ทีปะปาล

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ส33202 ส21103 ส21202 แนะแนว ส21202

ม.6/2 ม.1/2 ม.1/1 ม.1/1 ม.1/2

ส21103 ส23202 ส22103 ส21103 ส32202 ส30201 ส33202 PLC

ม.1/2 ม.3 ม.2 ม.1/1 ม.5/2 ม.4 ม.6/2 โรงเรียน

ส32204 ส21103 ชุมนุม ส22103 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.5 ม.1/1 ดนตรีโฟร์ค ม.2 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ส22202 ส21103 PLC ส21103 รักษก์ารอ่าน เพิ่มเวลารู้ Heart เรียนอังกฤษ

ม.2 ม.1/1 กลุ่มสาระ ม.1/2 ม.1/1 มัคทายกน้อย กับจูเลีย

ส22103 ส32202 ส21104 ส21104 สาธารณประโยชน์

ม.2 ม.5/2 ม.1/2 ม.1/1 ม.1/1

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูกมลพัชญ์ ศรีสวัสด์ิ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ส22104 ส33103 แนะแนว ส23104 ส33104 ส31102

ม.2 ม.6 ม.4 ม.3 ม.6 ม.4

ส32103 ส23103 ส31102 PLC

ม.5 ม.3 ม.4 โรงเรียน

ส32103 ชุมนุม ส31202 ส23103 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.5 การจัดการร้านค้า ม.4/2 ม.3 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ส31202 ส23103 PLC เพิ่มเวลารู้ Health เรียนอังกฤษ

ม.4/2 ม.3 กลุ่มสาระ มาเต้นกันเถอะ กับจูเลีย

ส33103 ส32104 รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ม.6 ม.5 ม.4 ม.4

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูประณาลี เมฆาระ

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

PLC อ23102 แนะแนว อ31202 ศ33102

กลุ่มสาระ ม.3 ม.6 ม.4 ม.6

อ21102 อ21102 อ23102 PLC

ม.1/1 ม.1/2 ม.3 โรงเรียน

ศ22102 ศ22102 อ21102 ชุมนุม อ32202 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.2 ม.2 ม.1/2 English  for  Fun ม.5 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

อ21102 อ23202 อ23202 เพิ่มเวลารู้ Heart เรียนอังกฤษ

ม.1/1 ม.3 (เลือก) ม.3 (เลือก) English  for  Fun กับจูเลีย

อ32202 อ31202 อ21102 อ21102 อ23102 สาธารณประโยชน์

ม.5 ม.4 ม.1/2 ม.1/1 ม.3 ม.6

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

16.00 - 16.508.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)



ครผูู้สอน ครูสุกัญญา แก้วมณี

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

อ33202 PLC อ22102 แนะแนว อ31102 อ22202 อ22202

ม.6 กลุ่มสาระ ม.2 ม.1/2 ม.4 ม.2 (เลือก) ม.2 (เลือก)

อ33102 อ31102 อ32102 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.6 ม.4 ม.5 ผูกผ้า โรงเรียน

อ33102 อ22102 ชุมนุม อ21202 อ21202 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.6 ม.2 ผูกผ้า ม.1 (เลือก) ม.1 (เลือก) ยุวกาชาด กลุ่มงาน

อ32102 เรียนอังกฤษ

ม.5 กับจูเลีย

รักษก์ารอ่าน อ22102 อ33202 สาธารณประโยชน์

ม.1/2 ม.2 ม.6 ม.1/2

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

8.20 - 9.10 16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

9.10 - 10.00 10.00 - 10.50



ครผูู้สอน ครูจูเลีย

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ

ม.2 ม.4 ม.1/2 ม.1/1

สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ

ม.5 ม.3 ม.6 ม.4

สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ ชุมนุม สนทนาอังกฤษ

ม.1/2 ม.6 สนทนาอังกฤษ ม.3

สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ สนทนาอังกฤษ

ม.2 ม.1/1 ม.5 teacher

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์

16.00 - 16.508.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00



ครผูู้สอน ครูจรุง กัณรงค์

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

PLC แนะแนว

กลุ่มสาระ ม.3

ง31104 PLC

ม.4 โรงเรียน

ชุมนุม ง21204 ง21204 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

การเล้ียงผ้ึงโพรง ม.1 (เลือก) ม.1 (เลือก) ยุวกาชาด กลุ่มงาน

รักษก์ารอ่าน เพิ่มเวลารู้ Heart เรียนอังกฤษ

ม.3 วิทยาศาสตร์กบัพระเคร่ือง กับจูเลีย

สาธารณประโยชน์

ม.3

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

16.00 - 16.50

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูสุจิตรา ซุ่นส้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ว21182 PLC แนะแนว ว21182

ม.1/2 กลุ่มสาระ ม.2 ม.1/1

รักษก์ารอ่าน ง22102 ง22102 PLC

ม.2 ม.2 ม.2 โรงเรียน

ง21207 ง21207 ชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.1/1 ม.1/1 การแกะสลักและตกแต่งอาหาร ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ง21102 ง23208 ง23208 เพิ่มเวลารู้ Health เรียนอังกฤษ

ม.1/2 ม.3 (เลือก) ม.3 (เลือก) แบตมินตัน กับจูเลีย

ง21207 ง21207 ง21102 สาธารณประโยชน์

ม.1/2 ม.1/2 ม.1/1 ม.3

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูสวัสด์ิ บุญรัตน์

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

PLC แนะแนว ง23205 ง23205

กลุ่มสาระ ม.2 ม.3 ม.3

รักษก์ารอ่าน ง21205 ง21205 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.2 ม.1/1 ม.1/1 ทกัษะอนรัุกษ์สายพันธท์เุรียน โรงเรียน

ง32202 ง32202 ชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.5/2 ม.5/2 เกษตรชีวภาพ ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ง21205 ง21205 ง22205 ง22205 เรียนอังกฤษ

ม.1/2 ม.1/2 ม.2 ม.2 กับจูเลีย

ง31202 ง31202 สาธารณประโยชน์

ม.4/2 ม.4/2 ม.3

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูวัชระ  นรรัตน์

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ศ21102 ศ21102 พ31102 แนะแนว พ21103 พ21103

ม.1/1 ม.1/1 ม.4 ม.4 ม.1/1 ม.1/2

ศ21102 ศ21102 พ33102 พ32102 PLC

ม.1/2 ม.1/2 ม.6 ม.5 โรงเรียน

ศ31102 ชุมนุม พ22103 ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.4 กรีฑา ม.2 ยุวกาชาด กลุ่มงาน

พ23104 พ21104 เพิ่มเวลารู้ Health เรียนอังกฤษ

ม.3 ม.1/2 วอลเลย์บอล กับจูเลีย

พ22104 พ23103 พ21104 รักษก์ารอ่าน สาธารณประโยชน์

ม.2 ม.3 ม.1/1 ม.4 ม.4

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



ครผูู้สอน ครูธันยากร เพ็งจันทร์

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

ค31202 ค32202 แนะแนว ศ32102

ม.4 ม.5 ม.3 ม.5

ค23102 ค31102 เพิ่มเวลารู้ Hands PLC

ม.3 ม.4 งานประดิษฐ์ โรงเรียน

ค23102 ค31102 PLC ชุมนุม ลูกเสือ/เนตรนารี PLC

ม.3 ม.4 กลุ่มสาระ เย็บปกัถักร้อย ยุวกาชาด กลุ่มงาน

ค32202 ค31202 เรียนอังกฤษ

ม.5 ม.4 กับจูเลีย

ค32202 ค23102 ค31202 ค33203 สาธารณประโยชน์

ม.5 ม.3 ม.4 ม.6/2 (เลือก) ม.4

16.00 - 16.50

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนที ่2 ปกีารศึกษา 2561

ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ    ว่าที ่ร.อ. ...............................................

(นางสาวชญานิน  คมจน)์ (ภูพยงค์  คงชนะ)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

พัก
กล

าง
วัน

  1
1.4

0 
- 1

2.4
0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์



Teacher Ms.Iuliia

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

เวลา

วัน

English Conversation English Conversation English Conversation English Conversation

M.2 M.4 M.1/2 M.1/1

English Conversation English Conversation English Conversation English Conversation

M.5 M.3 M.6 M.4

English Conversation English Conversation Club English Conversation

M.1/2 M.6 English M.3

English Conversation English Conversation English Conversation English Conversation

M.2 M.1/1 M.5 teacher

16.00 - 16.50

The teaching timetable

Semester2  Academic year 2018

10.00 - 10.50 10.50 - 11.40

Ha
ve

 L
un

ch
  1

1.4
0 

- 1
2.4

0

12.40 - 13.30 13.30 - 14.208.20 - 9.10 9.10 - 10.00 14.20 - 15.10 15.10 - 16.00

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหสับดี

ศุกร์
BanPatana School BanPatana 2 School 


