
        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9 คาบที ่10
     วัน 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50 15.50-16.40

ศ32101 ศ32101 ศ22101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.5/4 ม.5/1 ม.2/3 กลุ่มสาระ

ห้องนาฏศิลป์2 ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1
ศ22101 ศ32101 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.2/1 ม.5/2 ชุมนุม PLC
คุณธรรม ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1
จริยธรรม ศ32101 ศ22101

วันพธุ คุณลักษณะ ม.5/3 ม.2/7
ทีพ่งึ ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์2

ประสงค์ ศ22101 ศ22101 ศ32101
วันพฤหัสบดี ม.2/6 ม.2/4 ม.5/5

ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์2 ห้องนาฏศิลป์1
ศ22101 ศ22101 ประชุมระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.2/5 ม.2/2 ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC
ห้องนาฏศิลป์2 ห้องนาฏศิลป์2

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ม.1/7
ห้องนาฏศิลป์2

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกฤติกร  บุญมี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูทีป่รึกษา ม.5/5

ศ31205

ห้องนาฏศิลป์2

(.......................................................) (.......................................................)

ศ31201
ม.4/5

ห้องนาฏศิลป์2

ศ31201
ม.4/5 ประชุมวิชาการ

ม.4/5
ห้องนาฏศิลป์2

ศ22206
ม.2/6

ห้องนาฏศิลป์1
ศ21206



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9 คาบที ่10
     วัน 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50 15.50-16.40

ศ23104 ศ21103 ศ23104 ศ23104 ประชุม
วันจนัทร์ ม.3/4 ม.1/3 ม.3/6 ม.3/1 กลุ่มสาระ

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย
ศ21103 ศ23104 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.1/1 ม.3/3 ชุมนุม PLC
คุณธรรม ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย
จริยธรรม ศ21103 ศ23104 ลูกเสือ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.1/4 ม.3/2 เนตรนารี
ทีพ่งึ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย

ประสงค์ ศ23104 ศ21103 ศ21103 ประชุมระดับ ศ21103
วันพฤหัสบดี ม.3/5 ม.1/5 ม.1/7 ม.3 ม.1/8

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย
ศ21103 ศ21103 ศ23104 ศ22201 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/6 ม.1/2 ม.3/7 ม.2/6 สาธารณประโยชน์ PLC
ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย

ครูทีป่รึกษา ม.3/7

ศ32208
ม.5/5

ห้องดนตรีไทย

ศ31204
ม.4/5

ห้องดนตรีไทย

ห้องดนตรีไทย
ศ22203 ศ32204
ม.2/6 ม.5/5

ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย

ม.1/7
ห้องดนตรีไทย

ศ31204
ม.4/5

ศ21203

ห้องดนตรีไทย

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ม.5/5 ม.4/5
ห้องดนตรีไทย

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูวาสนา  นาครัตน์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศ32204 ศ31208



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9 คาบที ่10
     วัน 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50 15.50-16.40

ศ23105 ประชุม
วันจนัทร์ ม.3/1 กลุ่มสาระ

หอ้งดนตรีสากล

ศ23105 กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ม.3/4 ชุมนุม PLC

คุณธรรม หอ้งดนตรีสากล

จริยธรรม ศ23105 ศ23105 ลูกเสือ
วันพธุ คุณลักษณะ ม.3/2 ม.3/3 เนตรนารี

ทีพ่งึ หอ้งดนตรีสากล หอ้งดนตรีสากล

ประสงค์ ศ23105 ศ22202 ประชุมระดับ
วันพฤหัสบดี ม.3/6 ม.2/6 ม.3

หอ้งดนตรีสากล หอ้งดนตรีสากล

ศ23105 ศ23105 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.3/5 ม.3/7 สาธารณประโยชน์ PLC

หอ้งดนตรีสากล หอ้งดนตรีสากล

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกติติภูมิ  มีมอญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูทีป่รึกษา ม.3/6

ม.4/5 ประชุมวิชาการ
หอ้งดนตรีสากล

ม.5/5
หอ้งดนตรีสากล หอ้งดนตรีสากล

ศ32206
ม.5/5

หอ้งดนตรีสากล

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ศ31202 ศ23205

หอ้งดนตรีสากล หอ้งดนตรีสากล

ม.4/5 ม.3/6

หอ้งดนตรีสากล

ศ21205
ม.1/7

หอ้งดนตรีสากล

หอ้งดนตรีสากล

ศ22205 ศ32202
ม.2/6

ศ31202

ศ31206
ม.4/5

ศ32202
ม.5/5



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9 คาบที ่10
     วัน 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50 15.50-16.40

ประชุมระดับ ประชุม
วันจนัทร์ ม.1 กลุ่มสาระ

กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ชุมนุม PLC

คุณธรรม
จริยธรรม ศ31101 ลูกเสือ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.4/3 เนตรนารี
ทีพ่งึ ห้องนาฏศิลป์2

ประสงค์ ศ31101 ศ31101 ศ31101
วันพฤหัสบดี ม.4/2 ม.4/1 ม.4/5

ห้องนาฏศิลป์2 ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์1
ศ31101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.4/4 สาธารณประโยชน์ PLC
ห้องศิลปะ

ม.6/4 ม.4/5
ศ33201 ศ31203

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกาบีรอน  กรดด า    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ

ศ33201 ศ32203 ศ31207
ม.6/5 ม.5/5 ม.4/5

ครูทีป่รึกษา ม.1/7

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ห้องศิลปะ

ศ22204 ศ32203 ศ33201
ม.2/6 ม.5/5 ม.6/3

ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ
ศ32207 ศ21204

ห้องนาฏศิลป์2 ห้องศิลปะ
ศ31203
ม.4/5

ม.5/5 ม.1/7
ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9 คาบที ่10
     วัน 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50 15.50-16.40

ศ21101 ศ22102 ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/3 ม.2/2 กลุ่มสาระ

ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1
ศ21101 ประชุมระดับ กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.1/1 ม.2 ชุมนุม PLC
คุณธรรม ห้องนาฏศิลป์2
จริยธรรม ศ22102 ศ21101 ศ22102 ลูกเสือ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.2/7 ม.1/4 ม.2/6 เนตรนารี
ทีพ่งึ ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1

ประสงค์ ศ22102 ศ21101 ศ21101 ศ22102 ศ22102
วันพฤหัสบดี ม.2/4 ม.1/5 ม.1/7 ม.2/1 ม.2/5

ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1 ห้องศิลปะ ห้องศิลปะ
ศ22102 ศ21101 ศ21101 ศ21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.2/3 ม.1/6 ม.1/8 ม.1/2 สาธารณประโยชน์ PLC
ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1 ห้องนาฏศิลป์1

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ศ32201
ม.5/5

ห้องนาฏศิลป์2
ศ32205
ม.5/5

ห้องนาฏศิลป์2

ศ32201
ม.5/5

ห้องนาฏศิลป์1

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูนันทิชา  ณ โนนชัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูทีป่รึกษา ม.2/6


