
ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 16.10 - 17.10

วนั
ว21103 ค21102 อ21102 อบรมคุณธรรม พ21102(พละ) พ21102(สุข) ง21102

ครูรัญจวน ครูจุรียพ์ร ครูเนตรดาว จริยธรรม ครูธนพล ครูยพิุน ครูนลทัพร
ค21102 ท21102 จ20202 ส21103 อ21102 IS IS

ครูจุรียพ์ร ครูแววดาว ครูพิชามญชุ์ ครูพลวฒัน์ ครูเนตรดาว ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน
ค21102 ว21104 ส21104 ส21103 อ20202 ท21102 ลูกเสือ

ครูจุรียพ์ร ครูเกศินี ครูเรณู ครูพลวฒัน์ ครูนลทัพร ครูแววดาว เนตรนารี
ค21202 ว21103 ว21103 ส21103 ศ21102 ท20202 กิจกรรม

ครูจุรียพ์ร ครูรัญจวน ครูรัญจวน ครูพลวฒัน์ ครูธนพล ครูสุภญักานต์ ชุมนุม
ท21102 ส21202 อ21102 ศ21102 กิจกรรม IS IS

ครูแววดาว ครูเรณู ครูเนตรดาว ครูธนพล แนะแนว ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน

พฤหสับดี

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ศุกร์
พกั

กล
าง

วนั

องัคาร

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)

จนัทร์

พธุ

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ท22102 ส22103 ว22104 อบรมคุณธรรม อ22102 พ22102(พละ) ส20202

ครูสุภญักานต์ ครูพลวฒัน์ ครูเกศินี จริยธรรม ครูนลทัพร ครูธนพล ครูเรณู
ท22102 อ22102 ว22103 ว22103 ง20208 IS IS

ครูสุภญักานต์ ครูนลทัพร ครูอรุณ ครูอรุณ ครูเกศินี ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน
ส22104 พ22102 อ22102 ค22102 ลูกเสือ

ครูพลวฒัน์ ครูยพิุน ครูนลทัพร ครูพชัริดา เนตรนารี
ท22102 ส22103 อ22102 ศ22102 ค22102 ง22102 กิจกรรม

ครูสุภญักานต์ ครูพลวฒัน์ ครูนลทัพร ครูพิชามญชุ์ ครูพชัริดา ครูนลทัพร ชุมนุม
ส22103 ว22103 ศ22102 ค22102 กิจกรรม IS IS

ครูพลวฒัน์ ครูอรุณ ครูพิชามญชุ์ ครูพชัริดา แนะแนว ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน

พธุ

องัคาร

พกั
กล

าง
วนั ง20201

พฤหสับดี

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)

ครูเกศินี

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ศุกร์

จนัทร์



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ค23102 ท23102 อ23102 อบรมคุณธรรม พ23102 ว23104 พ32102(พละ)

ครูจุรียพ์ร ครูแววดาว ครูนลทัพร จริยธรรม ครูยพิุน ครูเกศินี,ผอ ครูธนพล
ว23102 ว23102 ส23103 ท20204 ศ23102 IS IS

ครูรัญจวน ครูรัญจวน ครูเรณู ครูแววดาว ครูพิชามญชุ์ ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน
ส23103 ส23104 ค23102 ท23102 ศ23102 ง23102 ลูกเสือ
ครูเรณู ครูพลวฒัน์ ครูจุรียพ์ร ครูแววดาว ครูพิชามญชุ์ ครูนลทัพร เนตรนารี
อ23102 ท23102 ส23203 ค23202 ง20202 ง20202 กิจกรรม

ครูนลทัพร ครูแววดาว ครูเรณู ครูจุรียพ์ร ครูเกศินี ครูเกศินี ชุมนุม
ค23102 ว23102 อ23102 ส23103 กิจกรรม IS IS

ครูจุรียพ์ร ครูรัญจวน ครูนลทัพร ครูเรณู แนะแนว ทีมครูผูส้อน ทีมครูผูส้อน

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อานอ้าย)

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

องัคาร

พกั
กล

าง
วนั

พฤหสับดี

จนัทร์

ศุกร์

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3

พธุ



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ว30202 ว30222 ศ31102 อบรมคุณธรรม ค31102 ท31102 ส31104
ครูอรุณ ครูวานิกา ครูธนพล จริยธรรม ครูพชัริดา ครูแววดาว ครูพลวฒัน์
อ31102 ค31202 ว31103 ส31103 ว30222 พ30202 พ31102

ครูเนตรดาว ครูจุรียพ์ร ครูรัญจวน ครูเรณู ครูวานิกา ครูธนพล ครูยพิุน
ว30202 ว30202 ว30242 ว30242 ค31202 ค31102 อ30202
ครูอรุณ ครูอรุณ ครูรัญจวน ครูรัญจวน ครูจุรียพ์ร ครูพชัริดา ครูเนตรดาว
ว31103 ว31104 ค31202 ท31102 อ31102 ส30209 กิจกรรม

ครูรัญจวน ครูเกศินี ครูจุรียพ์ร ครูแววดาว ครูเนตรดาว ครูพลวฒัน์ ชุมนุม
ว30242 อ30202 ว30222 ค31202 กิจกรรม ง31102 ส31103

ครูรัญจวน ครูเนตรดาว ครูวานิกา ครูจุรียพ์ร แนะแนว ครูยพิุน ครูเรณู

องัคาร

ศุกร์

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1

จนัทร์

พธุ

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)

พฤหสับดี

พกั
กล

าง
วนั

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ส30202 ง30208 ศ31102 อบรมคุณธรรม ค31102 ท31102 ส31104
ครูเรณู ครูเกศนี ครูธนพล จริยธรรม ครูพชัริดา ครูแววดาว ครูพลวฒัน์
อ31102 จ30202 ว31103 ส31103 ท30202 พ30202 พ31102

ครูเนตรดาว ครูพิชามญชุ์ ครูรัญจวน ครูเรณู ครูแววดาว ครูธนพล ครูยพิุน
จ30214 ส30202 ง30251(การปลูกผกั) ง30251 พ31202 ค31102 อ30202

ครูพิชามญชุ์ ครูเรณู ครูธนพล ครูธนพล ครูยพิุน ครูพชัริดา ครูเนตรดาว
ว31103 ว31104 จ30214 ท31102 อ31102 ส30209 กิจกรรม

ครูรัญจวน ครูเกศินี ครูพิชามญชุ์ ครูแววดาว ครูเนตรดาว ครูพลวฒัน์ ชุมนุม
ง30208 อ30202 ท30202 จ30208 กิจกรรม ง31102 ส31103
ครูเกศนี ครูเนตรดาว ครูแววดาว ครูพิชามญชุ์ แนะแนว ครูยพิุน ครูเรณู

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์ อิน่อ้าย)

ศุกร์

องัคาร

พธุ

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2

จนัทร์

พกั
กล

าง
วนั

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

พฤหสับดี



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ว32103 ว30244 ว32103 อบรมคุณธรรม ว30204 อ30204 ท32102

ครูวานิกา ครูรัญจวน ค32202 จริยธรรม ครูอรุณ ครูเนตรดาว ครูสุภญักานตฺ
ว32104 ค32202 ครูพชัริดา อ32102 ค32102 พ32102 พ30204
ครูเกศินี ครูพชัริดา ครูวานิกา ครูเนตรดาว ครูจุรียพ์ร ครูยพิุน ครูธนพล
ว30244 ว30244 ว30224 ว30224 ส32103 ส32104 ว32103

ครูรัญจวน ครูรัญจวน ครูวานิกา ครูวานิกา ครูเรณู ครูพลวฒัน์ ครูวานืกา
ค32202 อ32102 ว30204 ว30204 ท32102 ง32102 กิจกรรม

ครูพชัริดา ครูเนตรดาว ครูอรุณ ครูอรุณ ครูสุภญักานต์ ครูยพิุน ชุมนุม
ส32102 ค32102 ค32202 อ30204 กิจกรรม ส30211 ศ32102
ครูเรณู ครูจุรียพ์ร ครูพชัริดา ครูเนตรดาว แนะแนว ครูพลวฒัน์ ครูธนพล

พฤหสับดี

พกั
กล

าง
วนั

ศุกร์

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1

องัคาร

จนัทร์

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

พธุ



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ว32103 ท30204 จ30204 อบรมคุณธรรม อ30204 ท32102

ครูวานิกา ครูสุภญักานต์ ครูพิชามญชุ์ จริยธรรม ครูเนตรดาว ครูสุภญักานต์
ว32104 พ32202 อ32102 ค32102 พ32102 พ30204
ครูเกศินี ครูยพิุน ครูเนตรดาว ครูจุรียพ์ร ครูยพิุน ครูธรรมนูญ
ท30204 จ30210 ง30208 ง30208 ส32103 ส32104 ว32103

ครูสุภญักานต์ ครูพิชามญชุ์ ครูเกศินี ง30252 ครูเรณู ครูพลวฒัน์ ครูวานิกา
ส30205 อ32102 ง30252 ครูเกศินี ท32102 ง32102 กิจกรรม

ครูพลวฒัน์ ครูเนตรดาว ครูเกศินี ครูเกศินี,ครูพิชามญชุ์ ครูสุภญักานต์ ครูยพิุน ชุมนุม
ส32103 ค32102 ส30205 อ30204 กิจกรรม ส30231 ศ32102
ครูเรณู ครูจุรียพ์ร ครูพลวฒัน์ ครูเนตรดาว แนะแนว ครูพลวฒัน์ ครูธนพล

ศุกร์

องัคาร

พกั
กล

าง
วนั

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565   ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

จนัทร์

พธุ

พฤหสับดี

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ค33202 อ33102 ว33102 อบรมคุณธรรม ว33103 ส33102 ว33225

ครูพชัริดา ครูเนตรดาว ครูรัญจวน จริยธรรม ครูเกศินี ครูเรณู ครูวานิกา
ค33102 ท33102 ว30246 ว30246 ค33202 ส30213 อ30206

ครูพชัริดา ครูสุภญักานต์ ครูนลทัพร ครูนลทัพร ครูพชัริดา ครูเรณู ครูเนตรดาว
ศ33102 ค33202 อ33102 ท33102 ว30206 พ33102 ว33102

ครูธนพล ครูพชัริดา ครูเนตรดาว ครูสุภญักานต์ ครูอรุณ ครูยพิุน ครูรัญจวน
ส33102 ค33102 ว30226 ว30226 จ30206 พ30207 กิจกรรม
ครูเรณู ครูพชัริดา ครูวานิกา ครูวานิกา ครูพิชามญชุ์ ครูธนพล ชุมนุม
ว30246 ค33202 ว30206 ว30206 กิจกรรม อ30206 ง33102

ครูนลทัพร ครูพชัริดา ครูอรุณ ครูอรุณ แนะแนว ครูเนตรดาว ครูยพิุน
ศุกร์

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1

พธุ

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

พฤหสับดี

องัคาร

จนัทร์

พกั
กล

าง
วนั

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)



ชัว่โมง 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 08.10 - 09.10 09.10 - 10.10 10.10 - 11.10 11.10 - 12.10 12.10 -13.10 13.10 - 14.10 14.10 - 15.10 15.10 - 16.10 

วนั
ส30206 อ33102 ว33102 อบรมคุณธรรม ว33103 ส33102

ครูพลวฒัน์ ครูเนตรดาว ครูรัญจวน จริยธรรม ครูเกศินี ครูเรณู
ค33102 ท33102 ง3020... ง3020... ส30206 ส30213 อ30206

ครูพชัริดา ครูสุภญักานต์ ครูยพิุน ครูยพิุน ครูพลวฒัน์ ครูเรณู ครูเนตรดาว
ศ33102 อ30212 อ33102 ท33102 ท30208 พ33102 ว33102

ครูธนพล ครูนลทัพร พ33202 ครูสุภญักานต์ ครูสุภญักานต์ ครูยพิุน ครูรัญจวน
ส33102 ค33102 ครูยพิุน อ30212 จ30206 พ30206 กิจกรรม
ครูเรณู ครูพชัริดา ครูเนตรดาว ครูนลทัพร ครูพิชามญชุ์ ครูธนพล ชุมนุม
จ30212 ท30208 ง30209 ง30209 กิจกรรม อ30206 ง33102

ครูพิชามญชุ์ ครูสุภญักานต์ ครูเกศินี ครูเกศินี แนะแนว ครูเนตรดาว ครูยพิุน

 ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2

จนัทร์

พฤหสับดี

ศุกร์

    ลงช่ือ......................................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวชิาการ                         ลงช่ือ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธุกจิประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

พกั
กล

าง
วนั

องัคาร

พธุ

               (นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว)                                                                                                      (นายณราวชิญ์  อิน่อ้าย)


