
      เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10
    วนั 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

พ32102 พ32102
วนัจันทร์ ม.5/3 ม.5/4

ใต้อาคาร 3 สนามแบดมนิตัน

พ22102 ประชุม กิจกรรม
วนัอังคาร ม.2/5 ระดับ ม.2 ชุมนุม PLC

สนามบาสเกตบอล

ลูกเสือ/
วนัพุธ เนตรนารี

พ22102 พ32102 พ22102 พ22102 พ22102
วนัพฤหัสบดี ม.2/3 ม.5/5 ม.2/1 ม.2/7 ม.2/2

สนามบาสเกตบอล ใต้อาคาร 3 สนามแบดมนิตัน สนามแบดมนิตัน สนามบาสเกตบอล

พ22102 พ32102 พ22102 พ32102 โฮมรูม/ กิจกรรม ประชุม
วนัศุกร์ ม.2/4 ม.5/1 ม.2/6 ม.5/2 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

สนามบาสเกตบอล ใต้อาคาร 3 สนามแบดมนิตัน ใต้อาคาร 3

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูวมิณเทียร  เพาะบุญ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูที่ปรึกษา ม.2/4

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

I32201
ม.5/4
224

ประชุมวชิาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

พ31202
ม.4/4 ประชุมบริหารงานบุคคล

สนามบาสเกตบอล

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



      เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10
    วนั 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

พ23102 พ23102
วนัจันทร์ ม.3/6 ม.3/7

สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ
พ23102 พ21101 พ21101 พ21101 กิจกรรม

วนัอังคาร ม.3/5 ม.1/2 ม.1/6 ม.1/5 ชุมนุม PLC
สนามตะกร้อ 123 525 524

พ21101 พ21101 พ21101 พ21101 ลูกเสือ/
วนัพุธ ม.1/7 ม.1/1 ม.1/4 ม.1/3 เนตรนารี

526 Smart 523 522
พ23102 ประชุม ค้นควา้อิสระ

วนัพฤหัสบดี ม.3/1 ระดับ ม.3 ม.3
สนามตะกร้อ

พ21101 พ23102 พ23102 พ23102 โฮมรูม/ กิจกรรม ประชุม
วนัศุกร์ ม.1/8 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

527 สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ

ครูที่ปรึกษา ม. 3/6

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ตารางสอน  ครูธรีธร  วศิวปติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่งเสริมระเบียบ
วนิัยนักเรียน

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

พ23205
ม.3/7 ประชุมบริหารงานบุคคล

สนามฟุตซอล

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



      เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10
    วนั 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

พ22101 พ22101 พ22101 ประชุม

วนัจันทร์ ม.2/7 ม.2/3 ม.2/5 ระดับ ม.1

224 324 322

พ22101 กิจกรรม

วนัอังคาร ม.2/4 ชุมนุม PLC

323

พ22101 พ22101 ลูกเสือ/

วนัพุธ ม.2/6 ม.2/1 เนตรนารี

321 Smart

พ21102 พ21102 พ21102 พ21102 พ22101

วนัพฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.2/2

สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล 325

พ21102 พ21102 พ21102 พ21102 โฮมรูม/ กิจกรรม ประชุม

วนัศุกร์ ม.1/7 ม.1/8 ม.1/5 ม.1/6 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล

ครูที่ปรึกษา ม. 1/6

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอนุวฒัน์  ไชยศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

พ32201

ม.5/4

323

นักศึกษาวชิาทหาร

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



      เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10
    วนั 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

พ23101 พ23101 พ32101
วนัจันทร์ ม.3/3 ม.3/5 ม.5/5

232 234 324
กิจกรรม

วนัอังคาร ชุมนุม PLC

พ23101 พ23101 พ23101 ลูกเสือ/
วนัพุธ ม.3/2 ม.3/4 ม.4/4 เนตรนารี

231 233 213
พ32101 พ32101 พ23101 ประชุม ค้นควา้อิสระ พ23101

วนัพฤหัสบดี ม.5/2 ม.5/1 ม.3/6 ระดับ ม.3 ม.3 ม.3/1
124 Smart 235 Smart

พ32101 พ23101 พ32101 โฮมรูม/ กิจกรรม ประชุม
วนัศุกร์ ม.5/4 ม.3/7 ม.5/3 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ

124 241 321

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสิทธโิชค  พึ่งญาติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูที่ปรึกษา ม.3/4

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

พ21201
ม.1/6

สนามวอลเลย์บอล
I22201

ม.2/4
Fitness

พ32202
ม.5/4 (กีฬา)
สนามตะกร้อ



      เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 10
    วนั 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

พ31101 พ31102
วนัจันทร์ ม.4/1 ม.4/2

Smart สนามแบดมนิตัน

พ31102 พ31102 กิจกรรม
วนัอังคาร ม.4/5 ม.4/4 ชุมนุม PLC

สนามแบดมนิตันสนามแบดมนิตัน

พ31101 พ31101 พ31102 พ31102
วนัพุธ ม.4/3 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/1

242 331 สนามแบดมนิตัน สนามแบดมนิตัน

พ31101
วนัพฤหัสบดี ม.4/5

243
พ31101 ประชุม โฮมรูม/ กิจกรรม ประชุม

วนัศุกร์ ม.4/4 ระดับ ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC กลุ่มสาระ
213

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูธนพล  ชัยนคร   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูที่ปรึกษา ม.4/4

สนามวอลเลย์บอล

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ม.6/5 ม.1/6
สนามวอลเลย์บอล ใต้อาคาร 3 

พ33204
ม.6/3

ใต้อาคาร 3

พ22201
ม.2/4

ใต้อาคาร 3 
พ33204 พ21202

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

พ33204 พ22202
ม.6/4 ม.2/4

สนามวอลเลย์บอล


