
ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส21204 ส21103 ว21102 ค21102 ท21102 ศ21102 ศ21102 แนะแนว เรียนชดเชย
ครูชญานิน/ครูสวัสด์ิ ครูชัยวัฒน์ ครูจิตอารีย์ ครูชญานิน ครูบุญเรียง ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร ครูชญานิน/ครูสวัสด์ิ

ท21102 ส21103 ค21102 ง21102 วิชาเลือก วิชาเลือก ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูบุญเรียง ครูชัยวัฒน์ ครูชญานิน ครูจรุง เพ่ิมเวลารู้

ว21102 ว21102 ท21102 ค21102 ส21202 อ21102 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูบุญเรียง ครูชญานิน ครูชัยวัฒน์ ครูประณาลี เนตรนารี

ค21204 ว21182 ส21103 อ21102 พ21104 ส21104 ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูชญานิน ครูสุจิตรา ครูชัยวัฒน์ ครูประณาลี ครูวัชระ ครูชัยวัฒน์ เพ่ิมเวลารู้

ส21204 อ21102 ค21204 ง21205 ง21205 พ21103 ศึกษา ชุมนุม เรียนชดเชย
ครูชญานิน/ครูสวัสด์ิ ครูประณาลี ครูชญานิน ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ ครูวัชระ อิสระ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส21204 ว21102 ค21102 อ21102 ส21103 ท21102 พ21103 แนะแนว เรียนชดเชย
ครูสิทธิกร/ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูชญานิน ครูประณาลี ครูชัยวัฒน์ ครูบุญเรียง ครูวัชระ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ส21103 ท21102 ง21102 ค21102 วิชาเลือก วิชาเลือก ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูชัยวัฒน์ ครูบุญเรียง ครูจรุง ครูชญานิน เพ่ิมเวลารู้

อ21102 ส21202 ค21102 ศึกษา ศ21102 ศ21102 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูประณาลี ครูชัยวัฒน์ ครูชญานิน อิสระ ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร เนตรนารี

ว21182 ค21204 อ21102 ส21103 ท21102 พ21104 ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูสุจิตรา ครูชญานิน ครูประณาลี ครูชัยวัฒน์ ครูบุญเรียง ครูวัชระ เพ่ิมเวลารู้

ส21204 ว21102 ว21102 ค21204 ส21104 ง21205 ง21205 ชุมนุม เรียนชดเชย
ครูสิทธิกร/ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูชญานิน ครูชัยวัฒน์ ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส21204 ท22102 ค22102 ศ22102 ศ22102 ง22205 ง22205 แนะแนว เรียนชดเชย
ครูบุญเรียง/ครูชัยวัฒน์ ครูสุธิดา ครูธันยากร ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ว22182 ว22102 ว22102 ส22103 ค22102 พ22103 ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูสุจิตรา ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูชัยวัฒน์ ครูธันยากร ครูวัชระ เพ่ิมเวลารู้

ส22103 ค22102 วิชาเลือก วิชาเลือก อ22102 ง22102 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูชัยวัฒน์ ครูธันยากร ครูธัญธร ครูจรุง เนตรนารี

พ22104 ส22203 อ22102 ค22204 ท22102 ส22104 ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ครูวัชระ ครูชัยวัฒน์ ครูธัญธร ครูธันยากร ครูสุธิดา ครูกมลพัชญ์ เพ่ิมเวลารู้

ส21204 ส22103 ค22204 ว22102 อ22102 ท22102 ศึกษา ชุมนุม เรียนชดเชย
ครูบุญเรียง/ครูชัยวัฒน์ ครูชัยวัฒน์ ครูธันยากร ครูมนัสพงษ์ ครูธัญธร ครูสุธิดา อิสระ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 2/1



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส23204 ค23102 ว23102 ส23103 อ23102 พ23103 ท23102 แนะแนว เรียนชดเชย
ครูบุญเรียง/ครูชัยวัฒน์ ครูศุภชัย ครูเบญญาภา ครูกมลพัชญ์ ครูธัญธร ครูวัชระ ครูบุญเรียง ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ส23104 ค23102 ว23102 ว23102 พ23104 o-net ส23202 อ23102

ครูกมลพัชญ์ ครูศุภชัย ครูเบญญาภา ครูเบญญาภา ครูวัชระ คณิตศาสตร์ ครูชัยวัฒน์ ครูธัญธร

o-net ท23102 ค23102 ส23103 ง23205 ง23205 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ภาษาไทย ครูบุญเรียง ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ เนตรนารี

ค23204 o-net ท23102 อ23102 วิชาเลือก วิชาเลือก ส23103 เรียนชดเชย

ครูศุภชัย วิทยาศาสตร์ ครูบุญเรียง ครูธัญธร ครูกมลพัชญ์

ส23204 ง23102 ค23204 ศ23102 ศ23102 o-net ว23182 ชุมนุม เรียนชดเชย
ครูบุญเรียง/ครูชัยวัฒน์ ครูจรุง ครูศุภชัย ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร ภาษาอังกฤษ ครูสุจิตรา ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส23204 ท23102 ค23102 อ23102 พ23104 ว23102 ว23102 แนะแนว เรียนชดเชย
ครูศุภชัย/ครูธัญธร/ครูภูมิพัฒน์ ครูบุญเรียง ครูศุภชัย ครูธัญธร ครูวัชระ ครูเบญญาภา ครูเบญญาภา ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ศ23102 ศ23102 ส23202 ค23102 ว23102 ส23103 อ23102 ส23104

ครูสิทธิกร ครูสิทธิกร ครูชัยวัฒน์ ครูศุภชัย ครูเบญญาภา ครูกมลพัชญ์ ครูธัญธร ครูกมลพัชญ์

o-net ค23102 ส23103 o-net ท23102 พ23103 ลูกเสือ เรียนชดเชย

คณิตศาสตร์ ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ วิทยาศาสตร์ ครูบุญเรียง ครูวัชระ เนตรนารี

o-net ค23204 ง23205 ง23205 วิชาเลือก วิชาเลือก ลดเวลาเรียน เรียนชดเชย

ภาษาอังกฤษ ครูศุภชัย ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ เพ่ิมเวลารู้

ส23204 o-net ง23102 ค23204 ว23182 ท23102 ส23103 ชุมนุม เรียนชดเชย
ครูศุภชัย/ครูธัญธร/ครูภูมิพัฒน์ ภาษาไทย ครูจรุง ครูศุภชัย ครูสุจิตรา ครูบุญเรียง ครูกมลพัชญ์ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส31204 ค31102 ส31203 ว31261 ว31261 ว31282 ว31282 แนะแนว เรียนชดเชย

ครูเบญญาภา ครูธันยากร ครูชัยวัฒน์ ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูภูมิพัฒน์ ครูภูมิพัฒน์ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

พ31102 อ31102 ค31102 ท31102 ส31102 ว31202 ว31202 เรียนชดเชย

ครูวัชระ ครูประณาลี ครูธันยากร ครูสุธิดา ครูกมลพัชญ์ ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์

ศ31102 ส31102 ท31102 อ31202 ค31202 ศึกษา ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูสิทธิกร ครูกมลพัชญ์ ครูสุธิดา ครูธัญธร ครูธันยากร อิสระ เนตรนารี

ค31202 อ31202 ว31202 ว31202 ว31222 ว31222 ว31242 เรียนชดเชย

ครูธันยากร ครูธัญธร ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูเบญญาภา

ส31204 ค31202 ว31242 ว31242 ง31104 ว31222 อ31102 ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูเบญญาภา ครูธันยากร ครูเบญญาภา ครูเบญญาภา ครูจรุง ครูจิตอารีย์ ครูประณาลี ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส31204 ค31102 ส31203 ศึกษา ท31202 ว31282 ว31282 แนะแนว เรียนชดเชย

ครูสุจิตรา ครูธันยากร ครูชัยวัฒน์ อิสระ ครูสุธิดา ครูภูมิพัฒน์ ครูภูมิพัฒน์ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

พ31102 อ31102 ค31102 ท31102 ส31102 ง31202 ง31202 เรียนชดเชย

ครูวัชระ ครูประณาลี ครูธันยากร ครูสุธิดา ครูกมลพัชญ์ ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ

ศ31102 ส31102 ท31102 อ31202 ค31202 ศึกษา ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูสิทธิกร ครูกมลพัชญ์ ครูสุธิดา ครูธัญธร ครูธันยากร อิสระ เนตรนารี

ค31202 อ31202 ท31202 ศึกษา ว30285 ว30285 ศึกษา เรียนชดเชย

ครูธันยากร ครูธัญธร ครูสุธิดา อิสระ ครูสุจิตรา ครูสุจิตรา อิสระ

ส31204 ค31202 ศึกษา ศึกษา ง31104 ศึกษา อ31102 ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูสุจิตรา ครูธันยากร อิสระ อิสระ ครูจรุง อิสระ ครูประณาลี ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส32205 อ32202 อ32102 ค32202 ส32103 ว32204 ว32204 แนะแนว เรียนชดเชย

ครูจรุง/ครูธันยากร ครูธัญธร ครูประณาลี ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ว32224 ว32224 ท32102 พ32102 ค32202 ว32244 ว32244 เรียนชดเชย

ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูสุธิดา ครูวัชระ ครูศุภชัย ครูเบญญาภา ครูเบญญาภา

ว32102 ว32102 ว32224 ค32102 ส32104 ว32244 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูจิตอารีย์ ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูเบญญาภา เนตรนารี

ศ32102 ง32102 ค32102 ท32102 อ32202 ว32102 ว32102 อ32102

ครูสิทธิกร ครูจรุง ครูศุภชัย ครูสุธิดา ครูธัญธร ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูประณาลี

ส32205 ค32202 ว32204 ค32204 ส32103 ว32282 ว32282 ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูจรุง/ครูธันยากร ครูศุภชัย ครูมนัสพงษ์ ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูภูมิพัฒน์ ครูภูมิพัฒน์ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/1



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส32205 อ32202 อ32102 ค32202 ส32103 ว30287 ว30287 แนะแนว เรียนชดเชย

ครูสุธิดา ครูธัญธร ครูประณาลี ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูสุจิตรา ครูสุจิตรา ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

ง32202 ง32202 ท32102 พ32102 ค32202 ส32202 ท32202 เรียนชดเชย

ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ ครูสุธิดา ครูวัชระ ครูศุภชัย ครูชัยวัฒน์ ครูสุธิดา

ว32102 ว32102 ส32202 ค32102 ส32104 ท32202 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูชัยวัฒน์ ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูสุธิดา เนตรนารี

ศ32102 ง32102 ค32102 ท32102 อ32202 ว32102 ว32102 อ32102

ครูสิทธิกร ครูจรุง ครูศุภชัย ครูสุธิดา ครูธัญธร ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ครูประณาลี

ส32205 ค32202 ศึกษา ค32204 ส32103 ว32282 ว32282 ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูสุธิดา ครูศุภชัย อิสระ ครูศุภชัย ครูกมลพัชญ์ ครูภูมิพัฒน์ ครูภูมิพัฒน์ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

ศุกร์

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส33204 ค33202 ว33206 ว33246 ว33246 อ33102 o-net แนะแนว เรียนชดเชย

ครูวัชระ ครูชญานิน ครูมนัสพงษ์ ครูเบญญาภา ครูเบญญาภา ครูประณาลี ภาษาอังกฤษ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

o-net ค33102 อ33202 ส33104 ว33226 ว33226 ง33102 เรียนชดเชย

คณิตศาสตร์ ครูชญานิน ครูธัญธร ครูกมลพัชญ์ ครูจิตอารีย์ ครูจิตอารีย์ ครูจรุง

ส33103 ค33202 o-net ท33102 ว33246 ว33226 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูกมลพัชญ์ ครูชญานิน วิทยาศาสตร์ ครูสุธิดา ครูเบญญาภา ครูจิตอารีย์ เนตรนารี

o-net ศ33102 ค33102 พ33102 ส33103 ท33102 ศึกษา เรียนชดเชย

ภาษาไทย ครูสิทธิกร ครูชญานิน ครูวัชระ ครูกมลพัชญ์ ครูสุธิดา อิสระ

ส33204 ค33202 o-net อ33202 อ33102 ว33206 ว33206 ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูวัชระ ครูชญานิน สังคม ครูธัญธร ครูประณาลี ครูมนัสพงษ์ ครูมนัสพงษ์ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1

(นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563

0



ช้ัน

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลา

วัน

ส33204 ค33202 ท33203 ง33202 ง33202 อ33102 o-net แนะแนว เรียนชดเชย

ครูกมลพัชญ์ ครูชญานิน ครูบุญเรียง ครูสวัสด์ิ ครูสวัสด์ิ ครูประณาลี ภาษาอังกฤษ ครูจิตอารีย์/ครูสิทธิกร

o-net ค33102 อ33202 ส33104 ส33202 ท33203 ง33102 เรียนชดเชย

คณิตศาสตร์ ครูชญานิน ครูธัญธร ครูกมลพัชญ์ ครูชัยวัฒน์ ครูบุญเรียง ครูจรุง

ส33103 ค33202 o-net ท33102 ว30289 ว30289 ลูกเสือ เรียนชดเชย

ครูกมลพัชญ์ ครูชญานิน วิทยาศาสตร์ ครูสุธิดา ครูภูมิพัฒน์ ครูภูมิพัฒน์ เนตรนารี

o-net ศ33102 ค33102 พ33102 ส33103 ท33102 ศึกษา เรียนชดเชย

ภาษาไทย ครูสิทธิกร ครูชญานิน ครูวัชระ ครูกมลพัชญ์ ครูสุธิดา อิสระ

ส33204 ค33202 o-net อ33202 อ33102 ส33202 ศึกษา ชุมนุม เรียนชดเชย

ครูกมลพัชญ์ ครูชญานิน สังคม ครูธัญธร ครูประณาลี ครูชัยวัฒน์ อิสระ ม.1 - ม.6

ลงช่ือ ลงช่ือ

0

07.30 - 07.50 07.50 - 08.50 08.50 - 09.40 09.40 - 10.30 10.30 - 11.20 11.20 - 12.10 12.10 - 13.00

ศุกร์

(นางสาวชญานิน  คมพจน์) (นางจิรพรรณ์  มุกดารัตน์)
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

13.00 - 13.50 13.50 - 14.40 14.40 - 15.30 15.30 - 16.20

จันทร์

พัก
กล

าง
วัน

อังคาร

พุธ

พฤหัส

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/2

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563


