
       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

อ31101 อ31101 อ22201 อ31101
วันจนัทร์ ม.4/3 ม.4/2 ม.2/5 ม.4/1

242 331 322 Smart
อ31101 อ32201 ค้นคว้าอสิระ อ31101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.4/4 ม.5/5 ม.6/3 ม.4/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
213 244 333 243

อ31101 อ31101 อ31101
วันพธุ ม.4/1 ม.4/5 ม.4/2

Smart 243 331
อ31101 อ22201

วันพฤหัสบดี ม.4/4 ม.2/5
213 322

อ31101 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.4/3 ระดับ ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC

242

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูชนัตตา  ชื่นจติต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.4/3

อ32201
ม.5/5
331

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ประชุมบริหารงานบุคคล

ประชุมวิชาการ



        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

อ23101
วันจนัทร์ ม.3/6

235
อ23101 อ31201 อ23101 อ23101 อ32201 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.3/1 ม.4/5 ม.3/2 ม.3/7 ม.5/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
Smart 243 231 241 244
อ23101 อ23101

วันพธุ ม.3/3 ม.3/6
232 235

อ23101 อ23101 อ23101
วันพฤหัสบดี ม.3/2 ม.3/7 ม.3/3

231 241 232
อ23101 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/1 ระดับ ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC
Smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูปิยะเนตร  ม่วงมีค่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.5/4

อ31201
ม.4/5
243

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

อ32201
ม.5/4
244

ประชุมกลุ่มบริหารทัว่ไป



       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

อ33203 อ33203 อ33203 อ33203 อ21201
วันจนัทร์ ม.6/3 ม.6/4 ม.6/1 ม.6/2 ม.1/7

241 233 Smart 523 526
อ33203 อ33203 ค้นคว้าอสิระ กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.6/1 ม.6/2 ม.6/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
Smart 235 224
อ21201 อ21201 อ33203 ประชุม

วันพธุ ม.1/7 ม.1/5 ม.6/4 ระดับ ม.6
526 524 521

อ33203 อ21201 อ33203
วันพฤหัสบดี ม.6/5 ม.1/5 ม.6/3

522 524 525
อ21201 อ33203 อ21201 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/5 ม.6/5 ม.1/7 สาธารณประโยชน์ PLC
524 526 526

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ค้นคว้าอสิระ
ม.6/5
224

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูพรพมิล  เครือวรรณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา 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

อ22101 อ22101 อ22101 อ22101 อ23203 อ23203
วันจนัทร์ ม.2/4 ม.2/5 ม.2/2 ม.2/6 ม.3/3 ม.3/4

323 322 325 321 232 233
อ23203 อ23203 อ22101 ประชุม กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.3/4 ม.3/3 ม.2/1 ระดับ ม.2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
233 232 Smart

อ22101 อ22101 ลูกเสือ/
วันพธุ ม.2/7 ม.2/5 เนตรนารี

224 322
อ22101 อ22101 อ22101 อ22101

วันพฤหัสบดี ม.2/1 ม.2/2 ม.2/6 ม.2/3
Smart 325 321 324

อ22101 อ22101 อ22101 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.2/7 ม.2/3 ม.2/4 สาธารณประโยชน์ PLC

224 324 323

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ประชุมบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน

ครูทีป่รึกษา ม.2/4

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูเสาวลักษณ์  คงทน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



       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

วันจนัทร์

จ33201 จ23201 จ23201 กจิกรรม ประชุม
วันองัคาร ม.6/5 ม.3/7 ม.3/6 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

611 241 235
จ23201 จ23201 ลูกเสือ/

วันพธุ ม.3/4 ม.3/3 เนตรนารี
233 232

จ23201 จ23201 จ32201 ประชุม ค้นคว้าอสิระ
วันพฤหัสบดี ม.3/2 ม.3/1 ม.5/5 ระดับ ม.3 ม.3/7

231 Smart 611 241
จ23201 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/5 สาธารณประโยชน์ PLC
234

ครูทีป่รึกษา ม. 3/5

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

611
I32201
ม.5/5
611

จ33201
ม.6/5

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

จ32201 จ33201
ม.5/5 (ท่องเทีย่ว) ม.6/5

611 611
จ32201

ม.5/5 (ท่องเทีย่ว)

611

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอทิธิณัติ    เสวกโกเมต   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



       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

อ32101 อ23101 อ23101 อ32101
วันจนัทร์ ม.5/1 ม.3/4 ม.3/5 ม.5/3

Smart 233 234 244
อ31201 อ23101 อ23101 อ32101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.4/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.5/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
242 233 234 244

อ32101 อ32101 อ32101 อ32101
วันพธุ ม.5/3 ม.5/4 ม.5/2 ม.5/5

244 244 244 244
อ32101 อ32101

วันพฤหัสบดี ม.5/4 ม.5/1
244 Smart

อ32101 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.5/2 ระดับ ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC

244

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูน าชัย  แสนศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.5/5

ม.4/3
242

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน ประชุมบริหารงานบุคคล

อ31201



       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

อ21101 อ21101 อ21101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/8 ม.1/2 ม.1/4 ระดับ ม.1

527 123 523
อ21101 อ21101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.1/6 ม.1/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
525 Smart

อ21101 อ31201 อ21101 อ21101 ลูกเสือ/
วันพธุ ม.1/4 ม.4/4 ม.1/6 ม.1/6 เนตรนารี

523 213 525 524
อ21101 อ21101 อ21101

วันพฤหัสบดี ม.1/7 ม.1/8 ม.1/3
526 527 522

อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.1/3 ม.1/5 ม.1/1 ม.1/7 ม.1/2 สาธารณประโยชน์ PLC

522 524 Smart 526 123

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกลุภัสสร  ป้องค า   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

ประชุมกลุ่มบริหารทัว่ไป

อ31201
ม.4/4

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

หน้าห้องผู้อ านวยการ

ประชุมฝ่ายบริหาร

213

ครูทีป่รึกษา ม.1/2



       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

จ21201 จ22201
วันจนัทร์ ม.1/2 ม.2/7

123 224
จ21201 จ21201 จ22201 จ31201 ประชุม กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.1/4 ม.1/8 ม.2/3 ม.4/3 ระดับ ม.2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
523 527 324 611

จ21201 จ21201 ลูกเสือ/
วันพธุ ม.1/6 ม.1/7 เนตรนารี

525 526
จ21201 จ22201 จ22201 จ21201 จ21201

วันพฤหัสบดี ม.1/3 ม.2/6 ม.2/4 ม.1/1 ม.1/5
522 321 323 Smart 524

จ22201 จ22201 จ22201 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.2/5 ม.2/1 ม.2/2 สาธารณประโยชน์ PLC

322 Smart 325

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูปาฏลี  พรหมออ่น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.2/2

จ31201
ม.4/3
611

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ประชุมบริหารงานบุคคล

จ31201
ม.4/3
611



       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

อ32101 อ32101 อ32101 อ21101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.5/5 ม.5/4 ม.5/1 ม.1/2 ระดับ ม.1

244 244 Smart 123
อ21101 อ32101 อ21101 อ21101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.1/5 ม.5/3 ม.1/7 ม.1/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
524 522 526 522

อ22101 อ22101 อ22101 อ33205 อ21101 ลูกเสือ/
วันพธุ ม.2/5 ม.2/4 ม.2/6 ม.6/1 ม.1/6 เนตรนารี

322 323 321 Smart 525
อ21101 อ32101 อ22101 อ22101 อ21101

วันพฤหัสบดี ม.1/8 ม.5/2 ม.2/7 ม.2/3 ม.1/1
527 242 224 324 Smart

อ21101 อ22101 อ22101 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.1/4 ม.2/2 ม.2/1 สาธารณประโยชน์ PLC

523 325 Smart

ครูทีป่รึกษา ม.1/2

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครู Mrs. Josil Mae  R Sumabang     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



       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

อ33203 อ23101 อ23101 อ23101 อ23101
วันจนัทร์ ม.6/2 ม.3/3 ม.3/6 ม.3/2 ม.3/1

243 232 235 231 Smart
อ31101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.4/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
Smart

อ31101 อ31203 อ31101 อ31101
วันพธุ ม.4/5 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3

243 Smart 331 242
อ33203 อ23101 อ23101 อ23101 อ31101

วันพฤหัสบดี ม.6/1 ม.3/7 ม.3/5 ม.3/4 ม.4/4
Smart 241 234 233 213
อ33203 อ33203 อ31203 อ33203 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.6/3 ม.6/4 ม.4/1 ม.6/5 ระดับ ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC
231 244 Smart 241

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครู Mrs. Chriatina Pante Bigcas   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.4/1

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



       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

วันจนัทร์

ค้นคว้าอสิระ ญ31201 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.6/4 ม.4/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

242 242

ประชุม

วันพธุ ระดับ ม.6

ค้นคว้าอสิระ ญ32201 ค้นคว้าอสิระ ญ33201

วันพฤหัสบดี ม.6/4 ม.5/5 ม.6/4 ม.6/4

244 242 232 611
โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ สาธารณประโยชน์ PLC

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

ญ31201
ม.4/3
242

241

ญ33201 ญ31201

ม.6/4 ม.4/3

611 242

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ญ32201 ญ33201

ม.5/5 ม.6/4

241 244

ญ32201

ม.5/5

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูอนุรักษ์  มุซาย ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูทีป่รึกษา ม.6/4


