
        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

ง23101 ง23101
วันจนัทร์ ม.3/7 ม.3/3

ห้องเขยีนแบบ ห้องเขยีนแบบ
ง23101 ง23101 ง23101 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.3/6 ม.3/4 ม.3/5 ชุมนุม PLC
คุณธรรม ห้องเขยีนแบบ ห้องเขยีนแบบ ห้องเขยีนแบบ

จริยธรรม ลูกเสือ
วันพธุ คุณลักษณะ เนตรนารี

ทีพ่งึ

ประสงค์ ประชุมระดับ

วันพฤหัสบดี ม.3

ง23101 ง23101 โฮมรูม/ กจิกรรม ประชุม

วันศุกร์ ม.3/2 ม.3/1 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

ห้องเขยีนแบบ ห้องเขยีนแบบ

ห้องเขยีนแบบ

ง33268
ม.6/4

ม.6/3

ห้องเขยีนแบบ

ง32262

ม.5/5

ห้องเขยีนแบบ

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูลักขณา  เอื้อใจ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูทีป่รึกษา ม.3/3

ประชุมวิชาการ

ห้องเขยีนแบบ

ค้นคว้าอสิระ

ง33268
ม.6/5



        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

ง22101 ง22101

วันจนัทร์ ม.2/1 ม.2/4

ห้องคหกรรม ห้องคหกรรม

ง22101 ประชุมระดับ กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.2/2 ม.2 ชุมนุม PLC

คุณธรรม ห้องคหกรรม

จริยธรรม ง22101 ลูกเสือ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.2/3 เนตรนารี

ทีพ่งึ ห้องคหกรรม

ประสงค์ ง22101

วันพฤหัสบดี ม.2/7

ห้องคหกรรม

ง22101 ง22101 โฮมรูม/ กจิกรรม ประชุม

วันศุกร์ ม.2/5 ม.2/6 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

ห้องคหกรรม ห้องคหกรรม

ห้องคหกรรม ห้องคหกรรม

ง23265

ม.3/5

ห้องคหกรรม

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

ง23267

ม.3/5

ง33268 ง23265

ม.6/3 ม.3/7

ห้องคหกรรม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูเทวี  โพธิไ์พจติร   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูทีป่รึกษา ม.2/6

ง23265

ม.3/6

ห้องคหกรรม



        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

ง21101 ประชุมระดับ

วันจนัทร์ ม.1/4 ม.1

ห้องสมุด

ง31264 ง21101 ง21101 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.4/3 ม.1/1 ม.1/2 ชุมนุม PLC

คุณธรรม ห้องสมุด ห้องสมุด ห้องสมุด

จริยธรรม ง21101 ลูกเสือ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.1/3 เนตรนารี

ทีพ่งึ ห้องสมุด

ประสงค์ ง21101

วันพฤหัสบดี ม.1/7

ห้องสมุด

ง21101 ง21101 ง21101 โฮมรูม/ กจิกรรม ประชุม

วันศุกร์ ม.1/6 ม.1/8 ม.1/5 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ
ห้องสมุด ห้องสมุด ห้องสมุด

งานบุคคล

ห้องสมุด

ม.2/5

ห้องสมุด

ง31264

ม.4/3

ห้องสมุด

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

I22201

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูดวงเดือน  กลีบอบุล   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูทีป่รึกษา ม.1/8

ประชุมบริหาร

ม.1/8

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ง21261



        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

ง31101 ง31101

วันจนัทร์ ม.4/5 ม.4/1

หอ้งงานประดิษฐ์ หอ้งงานประดิษฐ์

กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ชุมนุม PLC

คุณธรรม

จริยธรรม ง31101

วันพธุ คุณลักษณะ ม.4/4

ทีพ่งึ หอ้งงานประดิษฐ์

ประสงค์ ง32261 ง31101 ง31101

วันพฤหัสบดี ม.5/5 ม.4/2 ม.4/3

หอ้งงานประดิษฐ์ หอ้งงานประดิษฐ์ หอ้งงานประดิษฐ์

ประชุมระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม ประชุม
วันศุกร์ ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูศิวนัท  อะโนราช   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูทีป่รึกษา ม.4/5

หอ้งงานประดิษฐ์

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

ม.4/5 งานทัว่ไป

หอ้งงานประดิษฐ์

ง32261
ม.5/5

ม.5/3 ม.2/7

หอ้งงานประดิษฐ์ หอ้งงานประดิษฐ์

ง31261 ประชุมบริหาร

I22201

ม.2/6

หอ้งงานประดิษฐ์

I32201 I22201


