
        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

ค22101 ค22101
วันจนัทร์ ม.2/7 ม.2/1

224 smart

ค22101 ค22101 ค22201 ประชมุระดับ กจิกรรม ประชมุ

วันองัคาร พัฒนา  ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม smart 325 324
จริยธรรม ค22101 ค22101 ลูกเสือ/

วันพุธ คุณลักษณะ ม.2/2 ม.2/1 เนตรนารี
ทีพ่ึง 325 smart

ประสงค์ ค22201 ค22101 ค22101
วันพฤหัสบดี ม.2/1 ม.2/2 ม.2/7

smart 325 224
ค22203 ค22201 ค22201 ค22101 โฮมรูม/ กจิกรรม

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

325 smart 324 224

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูผกายมาศ  เหมชเูกยีรต์ิ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา ม.2/1

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
(.......................................................)

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ค22203
ม.2/2
325

ม.2/1
I 32201

smart

ค20203
ม.2/1
smart

ประชมุวิชาการ

ประชมุบริหารงานบุคคล

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



        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

ค32101

วันจนัทร์ ม.5/2

321

ค32101 ค32201 ค32201 ค32201 (นติิ) ค32201(วิทยก์ฬีา) กจิกรรม ประชมุ
วันองัคาร พัฒนา  ม.5/3 ม.5/1 ม.5/2 คณิตฯ เพิม่เติม 3 คณิตฯ เพิม่เติม 3 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม 321 smart 321 ม.5/3-5/4 (323) ม.5/4 (323)

จริยธรรม ค32201 ค32101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.5/3 ม.5/4

ทีพ่ึง 322 321
ประสงค์ ค32101 ค32101 ค32101

วันพฤหัสบดี ม.5/4 ม.5/2 ม.5/1
321 322 smart

ค32101 ประชมุระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.5/1 ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC

smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสุมนา  แทนบุญชว่ย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา ม.5/3

คณิตฯ เพิม่เติม 3

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

งานการเงิน

ม.5/3 (323)

ค32201 (นิติ)

ม.5/1
smart

ม.5/4  (321)

งานการเงิน

ค32201 (นิติ)

ค32201

ม.5/2
322

ค32201 (วิทยก์ฬีา)

คณิตฯ เพิม่เติม 3



        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

ค23101 ค23101 ค23201 ค23101 ค23101

วันจนัทร์ ม.3/5 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/6 ม.3/7
234 smart 231 235 241

ค23101 ค23101 กจิกรรม ประชมุ
วันองัคาร พัฒนา  ม.3/1 ม.3/2 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม smart 231

จริยธรรม ค23101 ค23101 ค23101 ค23101 ลูกเสือ/ โฮมรูม/

วันพุธ คุณลักษณะ ม.3/7 ม.3/5 ม.3/1 ม.3/2 เนตรนารี สาธารณประโยชน์

ทีพ่ึง 241 234 smart 231 ม.3/1

ประสงค์ ค23201 ค23201 ค23101 ประชมุระดับ
วันพฤหัสบดี ม.3/2 ม.3/1 ม.3/6 ม.3

231 smart 235
ค23101 ค23101 ค23101 ค23201 ค23201 กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/7 ม.3/6 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/1 PLC
241 235 234 231 smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูธีระพันธุ์  นาคายน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา ม.3/1

ประชมุบริหารงานบุคคล

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

ประชมุฝ่ายบริหาร

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

ค33101

วันจนัทร์ ม.6/3

325

ค33201 ค33201 ค33101 ค33201 กจิกรรม ประชมุ
วันองัคาร พัฒนา  ม.6/3 ม.6/1 ม.6/4 ม.6/2 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม 324 smart 323 325

จริยธรรม ค33101 ค33101 ค33101 ประชมุระดับ

วันพุธ คุณลักษณะ ม.6/1 ม.6/3 ม.6/5 ม.6

ทีพ่ึง smart 324 321
ประสงค์ ค33101 ค33101 ค33101

วันพฤหัสบดี ม.6/2 ม.6/1 ม.6/5
325 smart 321

ค33101 ค33101 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.6/4 ม.6/2 สาธารณประโยชน์ PLC

324 324

smart

ค33201

ม.6/2

331
ค33201
ม.6/3

วินัยนักเรียน

ส่งเสริมระเบียบ

ประชมุบริหารงานบุคคล

ครูทีป่รึกษา ม.6/5

ค33201

ม.6/1

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

234



        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

ค22101 ค22101 ค21203 ค22101 ค22101

วันจนัทร์ ม.2/3 ม.2/4 ม.1/3 ม.2/6 ม.2/5

324 323 522 321 322
ค31101 ค31101 ประชมุระดับ กจิกรรม ประชมุ

วันองัคาร พัฒนา  ม.4/5 ม.4/4 ม.2 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม 243 213

จริยธรรม ค21203 ค22101 ค22101 ค22101 ค31101 ลูกเสือ/

วันพุธ คุณลักษณะ ม.1/3 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/6 ม.4/4 เนตรนารี
ทีพ่ึง 522 324 323 321 213

ประสงค์ ค31101 ค21203 ค22101 ค22101 ค22101
วันพฤหัสบดี ม.4/5 ม.1/3 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

243 522 324 323 322
ค22101 ค22101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.2/5 ม.2/6 สาธารณประโยชน์ PLC
322 321

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูมยรีุ  วังสะจนัทานนท์    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา ม.2/3

หน้าห้องผู้อ านวยการ



        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

ค21101 ค21101 ค21101 ค23101 ประชมุระดับ

วันจนัทร์ ม.1/5 ม.1/2 ม.1/6 ม.3/3 ม.1

524 123 525 232

ค21101 ค21101 ค21101 ค32101 กจิกรรม ประชมุ
วันองัคาร พัฒนา  ม.1/5 ม.1/2 ม.1/8 ม.5/5 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม 524 123 527 322

จริยธรรม ค23101 ค21101 ค21101 ค23101 ลูกเสือ/

วันพุธ คุณลักษณะ ม.3/3 ม.1/6 ม.1/5 ม.3/4 เนตรนารี
ทีพ่ึง 232 525 524 233

ประสงค์ ค21101 ค21101 ค23101 ค21101 ค32101
วันพฤหัสบดี ม.1/6 ม.1/8 ม.3/4 ม.1/2 ม.5/5

525 527 233 123 322
ค23101 ค23101 ค21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/4 ม.3/3 ม.1/8 สาธารณประโยชน์ PLC
233 232 527

ประชมุกลุ่มบริหารทัว่ไป

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูคะเณศร์  สมรัตน์      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

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

ครูทีป่รึกษา ม.1/5

งานอาคารสถานที่



        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

ค31101 ค31101

วันจนัทร์ ม.4/2 ม.4/3

223 242
ค31201 ค31201 ค31101 กจิกรรม ประชมุ

วันองัคาร พัฒนา  ม.4/2 ม.4/1 ม.4/3 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม 223 smart 242

จริยธรรม ค31201 ค31101
วันพุธ คุณลักษณะ คณิตฯ เพิม่เติม 1 ม.4/2

ทีพ่ึง ม.4/5 (243) 223
ประสงค์ ค31201 ค31101 ค31201

วันพฤหัสบดี ม.4/4 ม.4/1 ม.4/2
213 smart 223

ค31201 ค31101 ประชมุระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.4/2 ม.4/1 ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC

223 smart

ค31201

คณิตฯ เพิม่เติม 1

ม.4/5 (243)

ครูทีป่รึกษา ม.4/1

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูปิญชาน์  สมภักดี      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค20205
ม.3/1
smart

ค31201
ม.4/1
smart

ท าบัญชี

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

ท าบัญชี

ค31201
ม.4/4
213



        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

ค21101 ค21101 ค21101 ค21101 ประชมุระดับ

วันจนัทร์ ม.1/4 ม.1/3 ม.1/1 ม.1/7 ม.1
523 522 smart 526

ค21101 ค21101 ค21101 ค21101 กจิกรรม ประชมุ

วันองัคาร พัฒนา  ม.1/1 ม.1/4 ม.1/3 ม.1/7 ชมุนุม PLC กลุ่มสาระ

คุณธรรม smart 523 522 526

จริยธรรม ค21201 ค21101 ลูกเสือ/

วันพุธ คุณลักษณะ ม.1/2 ม.1/4 เนตรนารี

ทีพ่ึง 123 523

ประสงค์ ค21201 ค21101 ค21201

วันพฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/1 ม.1/1

523 smart smart

ค21101 ค21201 ค21201 ค21021 ค21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/7 ม.1/2 ม.1/1 ม.1/4 ม.1/3 สาธารณประโยชน์ PLC

526 123 smart 523 522

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูพุฒิพงศ์  มะเดโช    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา ม.1/1

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชมุกลุ่มบริหารทัว่ไป

ค20201

ม.1/2

123

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

smart

ค20201

ม.1/1


