
จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ท33102 ท31202 #N/A #N/A #N/A ท22102 ท22102 กิจกรรมชุมนุม
ม.6/2 ม.4/2 #N/A #N/A #N/A ม.2/2 ม.2/3 #N/A

ท33102 ท21202 #N/A #N/A ท22102 #N/A #N/A ท31202
ม.6/1 ม.1/1 #N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A ม.4/2

ท22102 ท22102 ท22102 #N/A #N/A ท33102 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1 #N/A #N/A ม.6/1 #N/A #N/A

ท22102 ท22102 #N/A #N/A ท22102 #N/A ท21202 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.2/3 ม.2/2 #N/A #N/A ม.2/1 #N/A ม.1/2 ม.6/1

ท33102 #N/A ท21202 #N/A #N/A #N/A #N/A ประชุม
ม.6/2 #N/A ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูพัชรี

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   18  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ท21102 ท21102 ท21102 #N/A #N/A #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.1/1 ม.1/3 ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ท31102 ท31102 #N/A #N/A #N/A ท23202 #N/A ท21102
ม.4/2 ม.4/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A ม.1/3

ท31102 #N/A ท21102 #N/A ท21102 ท21102 ท23202 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.4/2 #N/A ม.1/1 #N/A ม.1/2 ม.1/3 ม.3/2 #N/A

ท31102 ท32202 #N/A #N/A ท23202 #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.4/1 ม.5/2 #N/A #N/A ม.3/3 #N/A #N/A #N/A

ท32202 ท21102 ท21102 #N/A #N/A #N/A #N/A ประชุม
ม.5/2 ม.1/1 ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูกรกนก

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A #N/A ท23102 #N/A ท22202 ท22202 ท33202 กิจกรรมชุมนุม
#N/A #N/A ม.3/3 #N/A ม.2/3 ม.2/1 ม.6/2 #N/A
#N/A ท32102 ท23102 ท33202 ท23102 #N/A #N/A #N/A
#N/A ม.5/2 ม.3/1 ม.6/2 ม.3/2 #N/A #N/A #N/A

ท23102 ท32102 ท23102 #N/A #N/A ท22202 ท32102 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.3/1 ม.5/1 ม.3/2 #N/A #N/A ม.2/2 ม.5/2 #N/A

ท23102 #N/A #N/A ท32102 #N/A #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.3/3 #N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.6/2

ท23102 #N/A #N/A #N/A ท23102 #N/A ท23102 ประชุม
ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/3 #N/A ม.3/2 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูวาสนา คุ

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ค22102 ค21102 #N/A #N/A #N/A ค22102 กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.2/1 ม.1/1 #N/A #N/A #N/A ม.2/2 #N/A
#N/A #N/A ค21102 #N/A ค21102 ค21102 #N/A #N/A
#N/A #N/A ม.1/2 #N/A ม.1/3 ม.1/1 #N/A #N/A
#N/A ค22102 ค22102 #N/A ค21102 #N/A ค22102 ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.2/1 ม.2/2 #N/A ม.1/3 #N/A ม.2/3 #N/A

ค21102 ค22102 ค22102 #N/A #N/A ค21102 #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.1/2 ม.2/1 ม.2/3 #N/A #N/A ม.1/1 #N/A ม.2/1

ค22102 ค22102 #N/A #N/A #N/A ค21102 ค21102 ประชุม
ม.2/3 ม.2/2 #N/A #N/A #N/A ม.1/3 ม.1/2 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูอุบล

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ค33102 ค32202 #N/A #N/A #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.6/1 ม.5/1 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/1
#N/A ค32202 ค31202 #N/A #N/A ค33102 ค33102 #N/A
#N/A ม.5/1 ม.4/1 #N/A #N/A ม.6/2 ม.6/1 #N/A
#N/A ค33202 ค32202 #N/A #N/A #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.6/1 ม.5/1 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/1
#N/A ค33202 ค33202 #N/A #N/A #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A ม.6/1 ม.6/1 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/1
#N/A ค33102 ค33202 #N/A #N/A ค31202 #N/A ประชุม
#N/A ม.6/2 ม.6/1 #N/A #N/A ม.4/1 #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูกรีฑาพล

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   17  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ค23102 #N/A #N/A #N/A ค23102 ค31102 กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/2 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.3/3 #N/A #N/A #N/A

ค32102 #N/A ค23102 ค31102 #N/A ค23102 ค32102 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.5/2 #N/A ม.3/1 ม.4/2 #N/A ม.3/2 ม.5/1 #N/A
#N/A #N/A ค23102 #N/A ค23102 ค23102 #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.3/1 #N/A ม.3/2 ม.3/3 #N/A ม.4/1

ค31102 ค23102 #N/A ค32102 #N/A #N/A ค32102 ประชุม
ม.4/1 ม.3/3 #N/A ม.5/1 #N/A #N/A ม.5/2 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูวนิดา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   17  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A #N/A ว33242 ว32242 #N/A #N/A ว31242 กิจกรรมชุมนุม
#N/A #N/A ม.6/1 ม.5/1 #N/A #N/A ม.4/1 #N/A

ว31242 #N/A ว23102 ว33242 #N/A ว23102 ว23102 #N/A
ม.4/1 #N/A ม.3/3 ม.6/1 #N/A ม.3/2 ม.3/1 #N/A
#N/A ว23102 ว23102 #N/A #N/A #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.3/2 ม.3/3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A ว32242 ว23102 #N/A #N/A ว23102 ว31242 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A ม.5/1 ม.3/2 #N/A #N/A ม.3/1 ม.4/1 #N/A

ว32242 ว23102 #N/A ว33242 #N/A #N/A ว23102 ประชุม
ม.5/1 ม.3/1 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A ม.3/3 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูฐิติรัตน์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   17  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ว22102 ว22102 #N/A ว32102 #N/A #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.2/3 ม.2/2 #N/A ม.5/2 #N/A #N/A #N/A #N/A

ว32102 #N/A ว22102 #N/A ว22102 #N/A ว22102 ว32102
ม.5/1 #N/A ม.2/1 #N/A ม.2/2 #N/A ม.2/3 ม.5/2

ว22102 ว22102 #N/A #N/A #N/A ว20208 ว20208 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2/1 ม.2/2 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 ม.3/1 #N/A
#N/A #N/A ว32102 #N/A #N/A #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.5/2 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/3
#N/A #N/A ว22102 #N/A ว22102 ว32102 ว32102 ประชุม
#N/A #N/A ม.2/3 #N/A ม.2/1 ม.5/1 ม.5/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูระพีพร

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   25  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ว32222 #N/A #N/A #N/A ว21102 ว21102 #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.1/3 ม.1/1 #N/A #N/A

ว21102 ว21102 #N/A #N/A ว21102 #N/A ว32222 #N/A
ม.1/2 ม.1/3 #N/A #N/A ม.1/1 #N/A ม.5/1 #N/A
#N/A #N/A ว21102 ว31222 #N/A #N/A ว33222 ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A #N/A ม.1/2 ม.4/1 #N/A #N/A ม.6/1 #N/A

ว32222 ว21102 ว21102 #N/A #N/A #N/A ว33222 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.5/1 ม.1/3 ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.6/1 ม.1/1

ว33222 #N/A ว31222 ว31222 ว21102 #N/A #N/A ประชุม
ม.6/1 #N/A ม.4/1 ม.4/1 ม.1/1 #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูเจนจริา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   0  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A #N/A #N/A ว31102 #N/A ว32202 ว33202 กิจกรรมชุมนุม
#N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A ม.5/1 ม.6/1 #N/A
#N/A #N/A #N/A ว31102 #N/A #N/A #N/A ว33202
#N/A #N/A #N/A ม.4/1 #N/A #N/A #N/A ม.6/1

ว31202 ว31102 ว33202 ว33202 #N/A ว31102 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.4/1 ม.4/1 ม.6/1 ม.6/1 #N/A ม.4/2 #N/A #N/A

ว31102 #N/A ว31202 ว31202 #N/A ว32202 ว32202 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.4/2 #N/A ม.4/1 ม.4/1 #N/A ม.5/1 ม.5/1 ม.4/2

ว31102 ว31202 ว32202 #N/A #N/A #N/A #N/A ประชุม
ม.4/2 ม.4/1 ม.5/1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูสอหมาด

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   0  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ส31102 #N/A ส23162 ส31102 #N/A #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.4/1 #N/A ม.3/2 ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A ส32102 #N/A ส23162 ส31102 #N/A ส22162
#N/A #N/A ม.5/1 #N/A ม.3/1 ม.4/1 #N/A ม.2/3

ส23162 ส31242 ส32102 #N/A #N/A ส32102 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.3/3 ม.4/2 ม.5/2 #N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A
#N/A #N/A ส22162 #N/A #N/A ส31242 #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.2/2 #N/A #N/A ม.4/1 #N/A ม.2/3

ส22162 #N/A ส32102 #N/A #N/A #N/A ส31102 ประชุม
ม.2/1 #N/A ม.5/2 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูวิจติรา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   0  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ส21162 #N/A #N/A ส22102 ส22102 ส22102 กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.1/2 #N/A #N/A ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1 #N/A
#N/A #N/A ส21162 #N/A #N/A ส22102 ส22102 ส22102
#N/A #N/A ม.1/1 #N/A #N/A ม.2/1 ม.2/2 ม.2/2

ส22102 #N/A ส31162 #N/A #N/A ส22102 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2/3 #N/A ม.4/1 #N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A
#N/A ส22102 #N/A #N/A #N/A ส31162 ส32162 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A ม.2/3 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 ม.5/2 ม.2/3
#N/A ส21162 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ประชุม
#N/A ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/1

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูทัชชา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   0  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ส23102 #N/A ส33102 ส33102 #N/A ส23102 #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.3/1 #N/A ม.6/2 ม.6/1 #N/A ม.3/3 #N/A #N/A

ส23102 ส23102 ส33102 #N/A #N/A ส33102 ส32242 #N/A
ม.3/2 ม.3/3 ม.6/2 #N/A #N/A ม.6/1 ม.5/2 #N/A

ส21102 ส21102 #N/A #N/A ส23102 ส21102 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1/3 ม.1/2 #N/A #N/A ม.3/2 ม.1/1 #N/A #N/A

ส21102 ส23102 ส21102 #N/A #N/A ส21102 ส23102 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.1/3 ม.3/1 ม.1/1 #N/A #N/A ม.1/2 ม.3/3 ม.1/2

ส23102 ส32242 ส21102 #N/A ส23102 ส21102 ส21102 ประชุม
ม.3/2 ม.5/1 ม.1/1 #N/A ม.3/1 ม.1/2 ม.1/3 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูนิสรา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   29  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

พ23102 พ23102 พ21102 #N/A พ21102 พ23102 พ21102 กิจกรรมชุมนุม
ม.3/2 ม.3/3 ม.1/3 #N/A ม.1/2 ม.3/1 ม.1/1 #N/A
#N/A พ23102 พ21102 พ31102 พ21102 #N/A พ23102 พ23102
#N/A ม.3/2 ม.1/3 ม.4/2 ม.1/2 #N/A ม.3/3 ม.3/1

พ32102 #N/A #N/A พ30216 #N/A พ31102 พ31204 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.5/1 #N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.4/1 ม.4/2 #N/A

พ21102 พ31204 พ22102 พ32102 พ22102 พ22102 พ33220 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.1/1 ม.4/2 ม.2/1 ม.5/2 ม.2/3 ม.2/2 ม.6/2 ม.2/2
#N/A พ22102 พ33220 พ30216 พ22102 พ22102 #N/A ประชุม
#N/A ม.2/3 ม.6/2 ม.5/2 ม.2/2 ม.2/1 #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูจกัรณรงค์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   15  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ศ21102 #N/A #N/A #N/A #N/A ศ21102 #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/3 #N/A #N/A

ศ30208 ศ23102 #N/A #N/A #N/A ศ21102 #N/A #N/A
ม.6/2 ม.3/1 #N/A #N/A #N/A ม.1/3 #N/A #N/A

ศ21102 #N/A #N/A #N/A ศ23102 #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/3 #N/A #N/A #N/A

ศ23102 ศ23102 #N/A #N/A ศ23102 #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.3/2 ม.3/3 #N/A #N/A ม.3/1 #N/A #N/A ม.1/3

ศ21102 #N/A ศ23102 ศ30208 #N/A ศ21102 #N/A ประชุม
ม.1/2 #N/A ม.3/2 ม.6/2 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูวาสนา  ฉาย

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   15  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ศ22102 ศ31102 ศ22102 #N/A ศ22102 #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.2/2 ม.4/1 ม.2/3 #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A ศ31102 ศ32102 #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A ม.4/2 ม.5/2 #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A ศ33102 #N/A ศ32101 #N/A #N/A ศ33202 ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.6/2 #N/A ม.5/1 #N/A #N/A ม.6/2 #N/A

ศ22102 ศ33202 #N/A #N/A #N/A ศ33102 #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.2/2 ม.6/2 #N/A #N/A #N/A ม.6/1 #N/A ม.3/2
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ศ22102 ศ22102 ประชุม
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.2/3 ม.2/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูสราญ

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   18  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ง23102 ง30205 ง30205 #N/A ง23102 #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.3/3 ม.5/2 ม.5/2 #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A
#N/A ง22102 #N/A ง32102 #N/A #N/A ง30202 ง22102
#N/A ม.2/3 #N/A ม.5/1 #N/A #N/A ม.4/2 ม.2/1
#N/A ง32102 #N/A #N/A ง22102 ง20202 ง20202 ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.5/2 #N/A #N/A ม.2/2 ม.3/3 ม.3/3 #N/A
#N/A #N/A ง30202 #N/A #N/A แนะแนว ง23102 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A ม.1/3 ม.3/2 ม.3/1
#N/A #N/A #N/A #N/A แนะแนว #N/A แนะแนว ประชุม
#N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/2 #N/A ม.1/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูยพุเยาว์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   18  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

ง33102 #N/A #N/A ง30219 #N/A #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.6/1 #N/A #N/A ม.6/2 #N/A #N/A #N/A #N/A

ง21202 ว22104 ว22104 #N/A ว22104 ง21202 ง20209 ง20209
ม.1/1 ม.2/1 ม.2/2 #N/A ม.2/3 ม.1/2 ม.3/2 ม.3/2
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง30219 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A #N/A

ว23104 ว23104 ว23104 #N/A #N/A #N/A #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/3

ง21202 #N/A #N/A ง31102 #N/A ง33102 ง31102 ประชุม
ม.1/3 #N/A #N/A ม.4/2 #N/A ม.6/2 ม.4/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูเจริญ

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ว21104 ส23242 #N/A #N/A ว21104 ว21104 กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.1/1 ม.3/1 #N/A #N/A ม.1/2 ม.1/3 #N/A

ส22242 ส21242 #N/A #N/A #N/A #N/A ง21102 #N/A
ม.2/2 ม.1/2 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/3 #N/A
#N/A ส21242 #N/A #N/A ส22242 #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A ม.1/3 #N/A #N/A ม.2/3 #N/A #N/A #N/A
#N/A ง21102 #N/A #N/A ส21242 #N/A ส22242 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A ม.1/2 #N/A #N/A ม.1/1 #N/A ม.2/1 ม.1/2

ง21102 #N/A #N/A #N/A ส23242 ส23242 #N/A ประชุม
ม.1/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/2 ม.3/3 #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูวาสนา  หนู

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   14  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A ง23202 ง30214 #N/A #N/A ง30217 ง30217 กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.3/2 ม.4/2 #N/A #N/A ม.5/2 ม.5/2 #N/A

ง22202 ง30214 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ง23202
ม.2/3 ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/3
#N/A #N/A ง31202 #N/A #N/A #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ง33202 #N/A #N/A #N/A #N/A ง32202 #N/A สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.6/2 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/2 #N/A ม.2/2
#N/A ง22202 ง22202 #N/A #N/A ง23202 #N/A ประชุม
#N/A ม.2/1 ม.2/2 #N/A #N/A ม.3/1 #N/A #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูกนกวรรณ

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   18  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A อ22102 อ22102 #N/A #N/A อ33102 #N/A กิจกรรมชุมนุม
#N/A ม.2/3 ม.2/2 #N/A #N/A ม.6/1 #N/A #N/A

อ22102 อ22102 อ22102 #N/A #N/A #N/A อ33102 #N/A
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 #N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A

อ33102 #N/A อ33102 #N/A อ22102 #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.6/1 #N/A ม.6/2 #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A อ30210 อ30210 #N/A อ22102 อ22102 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.6/2 ม.6/2 #N/A ม.2/1 ม.2/3 ม.3/2

อ22102 #N/A #N/A #N/A #N/A อ30210 อ30210 ประชุม
ม.2/2 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6/1 ม.6/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูจลุีพร

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

อ32202 อ32202 #N/A #N/A อ23102 #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.5/2 ม.5/1 #N/A #N/A ม.3/3 #N/A #N/A #N/A

อ23102 #N/A อ32202 #N/A #N/A อ23102 #N/A อ32202
ม.3/1 #N/A ม.5/2 #N/A #N/A ม.3/3 #N/A ม.5/1

อ23102 อ23102 #N/A #N/A อ23102 #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.3/2 ม.3/3 #N/A #N/A ม.3/1 #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A อ23102 อ23102 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3/2 ม.3/1 ม.1/1

แนะแนว แนะแนว แนะแนว #N/A #N/A อ23102 แนะแนว ประชุม
ม.3/3 ม.3/2 ม.3/1 #N/A #N/A ม.3/2 ม.6/2 ม.6/1

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูจริาภรณ์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

อ31102 #N/A อ31102 #N/A อ21102 #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.4/2 #N/A ม.4/1 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A

อ21102 #N/A #N/A #N/A #N/A แนะแนว อ31102 #N/A
ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/2 ม.4/1 #N/A

อ21102 อ21102 อ21102 #N/A #N/A #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1/2 ม.1/1 ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A อ21102 #N/A อ21102 #N/A อ21102 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.1/3 #N/A ม.1/2 #N/A ม.1/1 ม.5/2
#N/A อ21102 #N/A #N/A #N/A อ31102 #N/A ประชุม
#N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 #N/A ม.4/1

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูเกษร

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

#N/A #N/A แนะแนว #N/A #N/A #N/A แนะแนว กิจกรรมชุมนุม
#N/A #N/A ม.2/1 #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A
#N/A พ33102 #N/A #N/A #N/A อ32102 #N/A #N/A
#N/A ม.6/1 #N/A #N/A #N/A ม.5/1 #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A พ33102 #N/A อ32102 อ31202 ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A #N/A #N/A ม.6/2 #N/A ม.5/2 ม.4/1 #N/A

อ32102 อ31202 อ32102 #N/A #N/A #N/A อ31202 สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.5/2 ม.4/1 ม.5/1 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 ม.6/2
#N/A แนะแนว อ31202 #N/A #N/A แนะแนว แนะแนว ประชุม
#N/A ม.5/2 ม.4/2 #N/A #N/A ม.2/2 ม.2/3 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูพรนวีย์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

จ21202 #N/A #N/A #N/A #N/A จ31202 จ21202 กิจกรรมชุมนุม
ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/2 ม.1/2 ม.5/1

ภาษาจีน ภาษาจีน ภาษาจีน #N/A #N/A #N/A ภาษาจีน ภาษาจีน
ม.5/2 ม.6/2 ม.3/2 #N/A #N/A #N/A ม.2/1 ม.4/1
#N/A #N/A #N/A #N/A จ21202 จ21202 #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
#N/A #N/A #N/A #N/A ม.1/1 ม.1/2 #N/A #N/A
#N/A จ21202 #N/A ภาษาจีน จ21202 ภาษาจีน ภาษาจีน สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A ม.1/1 #N/A ม.6/1 ม.1/3 ม.2/3 ม.2/2 #N/A
#N/A จ31202 ภาษาจีน #N/A #N/A #N/A ภาษาจีน ประชุม
#N/A ม.4/2 ม.3/3 #N/A #N/A #N/A ม.3/1 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูพิชามญชุ์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   16  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

อ31102 #N/A อ31102 #N/A อ21102 #N/A #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.4/2 #N/A ม.4/1 #N/A ม.1/1 #N/A #N/A #N/A

อ21102 #N/A #N/A #N/A #N/A แนะแนว อ31102 #N/A
ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4/2 ม.4/1 #N/A

อ21102 อ21102 อ21102 #N/A #N/A #N/A #N/A ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.1/2 ม.1/1 ม.1/3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A อ21102 #N/A อ21102 #N/A อ21102 สร้างเสริมเติมรู้ 
#N/A #N/A ม.1/3 #N/A ม.1/2 #N/A ม.1/1 ม.5/2
#N/A อ21102 #N/A #N/A #N/A อ31102 #N/A ประชุม
#N/A ม.1/2 #N/A #N/A #N/A ม.4/2 #N/A ม.4/1

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565ครูปาณิสรา

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       



จ านวน   19  คาบ

1 2 3 4 5 6 7 8
8.30 - 9.20 9.20 - 10.10 10.10 - 11.00 11.00 - 11.50 11.50 - 12.40 12.40 - 13.30 13.30 - 14.20 14.20 - 15.10

อ22202 #N/A #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ #N/A กิจกรรมชุมนุม
ม.2/1 #N/A #N/A #N/A ม.3/2 ม.4/1 #N/A #N/A

ภาษาอังกฤษ #N/A ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A อ30202 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ม.3/3 #N/A ม.6/1 #N/A #N/A ม.5/2 ม.1/1 ม.1/2

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อ22202 #N/A #N/A อ22202 อ22202 ลูกเสือ-เนตรนารี
ม.6/2 ม.3/1 ม.2/3 #N/A #N/A ม.2/3 ม.2/2 ม.5/1

อ22202 #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ #N/A #N/A ภาษาอังกฤษ สร้างเสริมเติมรู้ 
ม.2/1 #N/A #N/A ม.4/2 #N/A #N/A ม.1/3 #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A อ30202 อ22202 ประชุม
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5/2 ม.2/2 #N/A

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

วนั
ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ปีการศึกษา  2565Mrs.Roudilyn

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

จันทร์

ลงชื่อ ..........................................                                                          ลงชื่อ ..........................................                 
( นายกรีฑาพล   เทพแก้ว )                                                                   ( นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง )              
หวัหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวทิย์       


