
        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

ประชุม
วันจนัทร์ กลุ่มสาระ

ว30103 กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ม.4/2 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 221
จริยธรรม

วันพธุ คุณลักษณะ
ทีพ่งึ

ประสงค์ ว30103
วันพฤหัสบดี ม.4/1

smart
ประชุมระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC

ว30104
ม.4/1
smart

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

ม.5/3
221

ว32261
ม.5/2
221

ว32261

ประชุมวิชาการ

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว30103
ม.4/1
smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณัฐติญา  พทุธิโชติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.4/2

ว30104
ม.4/2
221

ว30103
ม.4/2
221

ว21201
ม.1/2

smart (123)

ว21201
ม.1/1
smart

ว32261
ม.5/1
smart



        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

ว33281 ประชุม
วันจนัทร์ ม.6/3 กลุ่มสาระ

222
ว33281 ว33221 ว32221 ว32221 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.6/4 ม.6/1 ม.5/1 ม.5/3 ชุมนุม PLC
คุณธรรม 222 222 222 222
จริยธรรม ว32221 ประชุมระดับ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.5/2 ม.6
ทีพ่งึ 222

ประสงค์ ว22201
วันพฤหัสบดี ม.2/2

222
ว33221 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.6/2 สาธารณประโยชน์ PLC
222

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูดลฤดี  ปัสสา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม. 6/2

ว32221
ม.5/2

ว32221
ม.5/1
222

ว33281
ม.6/3
222

222

ว33221
ม.6/2
222

ว32221
ม.5/3
222

ว33221
ม.6/1
222

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

ว33281
ม.6/4
222



        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

ประชุม
วันจนัทร์ กลุ่มสาระ

กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ชุมนุม PLC

คุณธรรม
จริยธรรม ประชุมระดับ

วันพธุ คุณลักษณะ ม.6
ทีพ่งึ

ประสงค์
วันพฤหัสบดี

ว33281 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.6/5 สาธารณประโยชน์ PLC

321

ประชุมวิชาการ

ว23201
ม.3/1
smart

smart 126 124
ว33201
ม.6/1
smart

ว21205
ม.1/4
126

ว33281
ม.6/5
126

ว33261
ม.6/2
221

ประชุมฝ่ายบริหาร

ว33261
ม.6/1

ว33201
ม.6/2

ว23201
ม.3/2

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอภิชาติ  แสนโคตร   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.6/1

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว33201
ม.6/1
smart

ว33201
ม.6/2
126

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



        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

ประชุม
วันจนัทร์ กลุ่มสาระ

ประชุมระดับ กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ม.2 ชุมนุม PLC

คุณธรรม
จริยธรรม ว22101 ว22101 ว22101 ลูกเสือ/

วันพธุ คุณลักษณะ ม.2/6 ม.2/3 ม.2/2 เนตรนารี
ทีพ่งึ 124 124 124

ประสงค์ ว22101 ว22101 ว22101 ว22101
วันพฤหัสบดี ม.2/4 ม.2/7 ม.2/1 ม.2/5

124 124 smart 124
โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ สาธารณประโยชน์ PLC

smart

ม.2/7
124

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

ว22101

ม.2/1

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

ว22101
ม.2/3
124

ว22101
ม.2/2
124

ว22101
ม.2/5

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูปิยะวรรณ  เรืองสา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม. 2/2

124

ว22101

ว22101
ม.2/6
124

ว22101
ม.2/4
124

ว33283
ม.6/1
smart



        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

ประชุม
วันจนัทร์ กลุ่มสาระ

ว30103 ว32281 (กฬีา) ว32201 กจิกรรม
วันองัคาร พฒันา  ม.5/4 ปฏบิัติการวทิยฯ์ ม.5/1 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 126 ม.5/4 (126) smart
จริยธรรม ว30103

วันพธุ คุณลักษณะ ม.5/5
ทีพ่งึ 126

ประสงค์ ว32201
วันพฤหัสบดี ม.5/1

smart
ประชุมระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC

ม.5/2

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูศักด์ิชัย  ราชนิยม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.5/1

หน้าห้องผู้อ านวยการ
ว32201
ม.5/2
126

ว32201

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

ว32201
ม.5/3
126

ว30103
ม.5/4
126

ว32201
ม.5/1
smart

ประชุมวิชาการ

126
ว32201
ม.5/3
126

ประชุมกลุ่มบริหารทัว่ไป

ว30103
ม.5/5
126

ว32281 (วิทยก์ฬีา)
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ม.5/4 (126)



        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

ว21101 ประชุมระดับ ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/7 ม.1 กลุ่มสาระ

221
ว21101 ว21101 ว30102 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.1/3 ม.1/5 ม.4/1 ชุมนุม PLC
คุณธรรม 221 221 smart
จริยธรรม ลูกเสือ/

วันพธุ คุณลักษณะ เนตรนารี
ทีพ่งึ

ประสงค์ ว30102 ว21203 ว21101
วันพฤหัสบดี ม.4/2 ม.1/3 ม.1/2

221 221 123
ว21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/1 สาธารณประโยชน์ PLC
smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูจริาพร  ยกต้ัง     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว21101

smart
ว21101
ม.1/7
221

ว30102
ม.4/2
221

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

ม.1/1

ครูทีป่รึกษา ม. 1/3

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว21101
ม.1/2

smart (123)
ว30102
ม.4/1
smart

ว21101
ม.1/5
221

ว21101
ม.1/3
221

ว21203
ม.1/3
221



        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

ว30101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.4/5 กลุ่มสาระ

223
ว30101 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.4/1 ชุมนุม PLC
คุณธรรม smart
จริยธรรม ว30101

วันพธุ คุณลักษณะ ม.4/2
ทีพ่งึ 223

ประสงค์ ว30101
วันพฤหัสบดี ม.4/3

223
ว30101 ประชุมระดับ โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.4/4 ม.4 สาธารณประโยชน์ PLC
223

ม.4/1
smart

ว31282
STEMเพือ่สุขภาพ

ว30101
ม.4/5
223

ว32281
STEMเพือ่สุขภาพ (วิทยก์ฬีา)

ม.5/4 (223)

ว30101
ม.4/2 (223)

ครูทีป่รึกษา ม. 4/4

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูภิญญดา  พรมกลาง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมวิชาการ

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

ว30101
ม.4/3
223

ว30101
ม.4/4
223

ว31285
ม.4/4
223

ว30101
ม.4/2
223



      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

ว31101 ว31101 ว31101

วันจนัทร์ ม.4/4 ม.4/1 ม.4/3
Com D Com D Com D

ว31101 ว32101 กจิกรรม ประชุม
วันองัคาร ม.4/2 ม.5/2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

Com D Com D
ว31101 ว32101 ว32101

วันพธุ ม.4/5 ม.5/1 ม.5/5
Com D Com D Com D

ว32101 ว32101
วันพฤหัสบดี ม.5/4 ม.5/3

Com D Com A
ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ระดับ ม.5 สาธารณประโยชน์ PLC

ว31281
ม.4/2

Com D
ประชุมวิชาการ

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอรวรรณ  จติประไพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.5/2

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ว21284
ม.1/5

Com D

I32201
ม.5/2

Com D

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

ว22103 ว22103 ว22103 ว22103 ว22103

วันจนัทร์ ม.2/7 ม.2/5 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/6
Com C Com C Com C Com C Com C

ว22103 ประชุม กจิกรรม ประชุม
วันองัคาร ม.2/4 ระดับ ม.2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

Com C
ว23103 ว23103 ว23103 ว23103 ลูกเสือ/

วันพธุ ม.3/2 ม.3/1 ม.3/5 ม.3/6 เนตรนารี
Com C Com C Com C Com C

ว21103 ว21103 ว23103 ว21103 ว21103 ว21103
วันพฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/8 ม.3/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7

Com A Com A Com C Com C Com C Com C
ว23103 ว23103 ว22103 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/3 ม.3/7 ม.2/3 สาธารณประโยชน์ PLC
Com C Com C Com C

ตารางสอน  ครูสุวิบูลย ์ พมิพศ์รวงษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูทีป่รึกษา ม.2/3

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ประชุมบริหารงานบุคคล

ม.2/3
Com C

ประชุมกลุ่มบริหารทัว่ไป

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว22283



      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

ว33101 ว23281 ประชุม

วันจนัทร์ ม.6/2 ม.3/5 ระดับ ม.1
Com D Com A

ว23281 ว33101 กจิกรรม ประชุม
วันองัคาร ม.3/7 ม.6/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

Com A Com D
ว33101 ว21281 ว21281 ลูกเสือ/

วันพธุ ม.6/3 ม.1/2 ม.1/1 เนตรนารี
Com C Com A Com A

ว23281 ว33101 ว33101
วันพฤหัสบดี ม.3/6 ม.6/5 ม.6/4

Com A Com D Com D
โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ สาธารณประโยชน์ PLC

ครูทีป่รึกษา ม.1/4

ม.6/4
Com D Com D

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอาทิตย ์ พลสุวรรณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ว33284

ม.6/3 ประชุมบริหารงานบุคคล
Com D

ส่งเสริมระเบียบ ว21283
วินัยนักเรียน ม.1/4

Com D
ว33284
ม.6/5

Com D
33284
ม.6/2

Com D
ว33284 ว33284
ม.6/1



      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

ว21281 ว21281 ว21281 ว21103 ว21101 ประชุม

วันจนัทร์ ม.1/5 ม.1/6 ม.1/8 ม.1/1 ม.1/3 ระดับ ม.1
Com A Com A Com A Com A Com A
ว21281 ว22281 ว23281 ว21281 ว21281 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร ม.1/4 ม.2/5 ม.3/2 ม.1/3 ม.1/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
Com A Com A Com A Com A Com A
ว22281 ว23281 ว23281 ว22281 ลูกเสือ/

วันพธุ ม.2/4 ม.3/4 ม.3/3 ม.2/2 เนตรนารี
Com A Com A Com A Com A

ว22281
วันพฤหัสบดี ม.2/6

Com A
ว22281 ว22281 ว21103 ว22281 ว23281 โฮมรูม/ กจิกรรม

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูอนุชา  บุญรินทร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.1/5

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒนาคุณ
ลักษณ

ะอันพึงประสงค์

ว31284
ม.4/3

Com B

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

ว23101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.3/6 กลุ่มสาระ

125
กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ชุมนุม PLC
คุณธรรม
จริยธรรม ว23101 ลูกเสือ/

วันพธุ คุณลักษณะ ม.3/7 เนตรนารี
ทีพ่งึ 125

ประสงค์ ประชุมระดับ ว23101
วันพฤหัสบดี ม.3 ม.3/1

smart
ว23101 ว23101 ว23101 ว23101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 ม.3/3 สาธารณประโยชน์ PLC
125 125 125 125

ว23101
ม.3/7
125

ว23101

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูกมลชนก  คนชาญ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูทีป่รึกษา ม.3/2

ม.3/5
125

ว23101
ม.3/6
125

ว23101
ม.3/2
125

ว23101
ม.3/4
125

ว23101
ม.3/1
smart

ว20205
ม.3/1
smart

ว23101
ม.3/3
125

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

ว21101 ว33241 ประชุมระดับ ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/6 ม.6/1 ม.1 กลุ่มสาระ

222 smart
ว21101 ว32241 ว32241 กจิกรรม

วันองัคาร พฒันา  ม.1/8 ม.5/1 ม.5/2 ชุมนุม PLC
คุณธรรม 223 smart 221
จริยธรรม ว32241 ลูกเสือ/

วันพธุ คุณลักษณะ ม.6/2 เนตรนารี
ทีพ่งึ 223

ประสงค์ ว32241 ว21101
วันพฤหัสบดี ม.5/3 ม.1/4

223 223
โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ สาธารณประโยชน์ PLC

ตารางสอน   ครูณัฐวัฒน์  สุกแดง    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูทีป่รึกษา ม.1/4

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

ว33241

223
ม.6/2

ว32241
ม.5/1

ว32241

ว21101
ม.1/4
223

ว21101
ม.1/6
223

ว21101
ม.1/8
223

ว32241
ม.6/1
smart

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

smart
ว32241
ม.5/3
223

ม.5/2
223


