
       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส32101 ส32101 ส33241 ส32101
วันจนัทร์ ม5/1 ม.5/3 ม.6/2 ม.5/5

smart 521 521 522
ส33241 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.6/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระฯ
คุณธรรม 526
จริยธรรม ส33241 ส32101 ส32101 ส32101 ประชุม

วันพุธ คุณลักษณะ ม.6/3 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/1 ระดับ
ที่พึง 521 521 521 smart ม.6

ประสงค์ ส32101 ส33241 ส32101
วันพฤหัสบดี ม.5/2 ม.6/5 ม.5/4

521 526 521
ส32101 ส33241 ส32101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.5/2 ม.6/1 ม.5/5 สาธารณประโยชน์ PLC
521 smart 521

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกติติภา  นิมา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา ม. 6/4

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

ส31225
สังคมและธุรกจิ1

ม.4/3 (242)

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

ประชุมฝ่ายบริหาร



        เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส23201 ส23101 ส23101 ส33241 ส23101
วันจนัทร์ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.6/5 ม.3/7

smart 231 232 524 241
ส23101 ส23101 ส23201 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.3/2 ม.3/7 ม.3/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม 231 241 smart
จริยธรรม ส33241 ส33241 ส23101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.6/2 ม.6/4 ม.3/3 ลูกเสือ ม.3
ที่พึง 523 527 232

ประสงค์ ส23101 ส33241 ส33241 ประชุม ค้นคว้าอิสระ

วันพฤหัสบดี ม.3/1 ม.6/1 ม.6/3 ระดับ ม.3/3

smart smart 525 ม.3 232

ส23101 ส23101 ส23101 โฮมรูม/ กจิกรรม
วันศุกร์ ม.3/7 ม.3/2 ม.3/3 สาธารณประโยชน์ PLC

241 231 232

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอภิรดี  วัศราติยานนท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา ม. 3/3

ค้นคว้าอสิระ
ม.6/2
233

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

ประชุมบริหารงานบุคคล



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส31101 ส31101 ส33241
วันจนัทร์ ม.4/3 ม.4/2 ม.6/4

242 331 523
ส31101 ส31101 ส31101 ส33241 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.4/1 ม.4/5 ม.4/3 ม.6/2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม smart 243 242 521
จริยธรรม ส33241 ส33241 ส31101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.6/5 ม.6/1 ม.4/4
ที่พึง 521 smart 213

ประสงค์ ส31101 ส31101
วันพฤหัสบดี ม.4/4 ม.4/5

213 243
ส33241 ส31101 ส31101 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.6/3 ม.4/1 ม.4/2 ระดับ สาธารณประโยชน์ PLC
525 smart 331 ม.4

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกาญจนา  วรสิงห์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา ม. 4/5

243

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

ส่งเสริม
ระเบียบวินัย

นักเรียน
ส31222

กฏหมายและการปกครอง3 ม.4/5 ประชุมวิชาการ

ส32221
กฏหมายและการปกครอง3 ม.5/4 ประชุมบริหารงานบุคคล

525



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส23101 ส23101
วันจนัทร์ ม.3/5 ม.3/6

234 235
ส23102 ส23101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.3/5 ม.3/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม 234 233
จริยธรรม ส23101 ส23101 ส23101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ลูกเสือ ม.3
ที่พึง 233 234 235

ประสงค์ ส23101 ส23101 ส23102 ส23102 ประชุม ค้นคว้าอสิระ
วันพฤหัสบดี ม.3/4 ม.3/6 ม.3/3 ม.3/7 ระดับ ม.3

233 235 232 241 ม.3 234
ส23101 ส23102 ส23102 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/5 ม.3/6 ม.3/1 สาธารณประโยชน์ PLC
234 235 Smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูนิธิมา  อศัวบุญญาเลิศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา  ม.3/5

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

ส22202
ม.2/7
224

ส21202
ม.1/8
527



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส21101 ส21101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/6 ม.1/8 ระดับ

525 527 ม.1
ส21101 ส21101 ส21101 ส21101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.1/3 ม.1/6 ม.1/5 ม.1/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม 522 525 524 523
จริยธรรม ส21101 ส21101 ส21101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.1/3 ม.1/8 ม.1/5 ลูกเสือ ม.3
ที่พึง 522 527 524

ประสงค์ ส21101 ส21101 ส21101 ส21101
วันพฤหัสบดี ม.1/6 ม.1/8 ม.1/3 ม.1/4

525 527 522 523
ส21101 ส21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/5 ม.1/4 สาธารณประโยชน์ PLC
524 523

ครูที่ปรึกษา  ม.1/8

ม.4/5 (243)

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

ประชุมบริหารงานบุคคล

ส32221
กฏหมายและการปกครอง3

ม.5/4 (526)

ส31222
กฏหมายและการปกครอง3

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสุนีย ์เกยีรติสมพร   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส22101 ส22102
วันจนัทร์ ม.2/3 ม.2/5

324 322
ส22101 ส22101 ส22101 ประชุม กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.2/1 ม.2/5 ม.2/3 ระดับ ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม smart 322 324 ม.2
จริยธรรม ส22102 ส22101 ส22101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.2/7 ม.2/1 ม.2/3 ลูกเสือ ม.2
ที่พึง 224 smart 324

ประสงค์ ส22102 ส22101 ส22102 ส22101
วันพฤหัสบดี ม.2/6 ม.2/5 ม.2/3 ม.2/1

321 322 324 smart
ส22102 ส22102 ส22101 ส22102 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.2/2 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/1 สาธารณประโยชน์ PLC
325 323 322 smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูศุภรัตน์  แนวเนียม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา ม.2/5

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชุมบริหารงานบุคคล

ส22201
ม.2/5
322

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



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส21101 ส21102 ส21102 ส21102 ส21101 ประชุม
วันจนัทร์ ม.1/7 ม.1/8 ม.1/1 ม.1/7 ม.1/2 ระดับ

526 527 smart 526 123 ม.1
ส21102 ส21101 ส21101 ส21101 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.1/5 ม.1/7 ม.1/1 ม.1/2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม 524 526 smart 123
จริยธรรม ส21101 ส21101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.1/2 ม.1/1 ลูกเสือ ม.1
ที่พึง 123 smart

ประสงค์ ส21102 ส21102 ส21102
วันพฤหัสบดี ม.1/3 ม.1/2 ม.1/6

522 123 525
ส21101 ส21102 ส21101 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.1/1 ม.1/4 ม.1/7 สาธารณประโยชน์ PLC
smart 523 526

ครูที่ปรึกษา ม.1/7

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสิริมา  ศรียาภัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ส21221
สังคมเพื่อธุรกจิ
ม.1/5 (524)

เตรียมเอกสารประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ

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



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส32102 ส23201 ส23102 ส32102
วันจนัทร์ ม.5/5 ม.3/2 ม.3/4 ม.5/2

521 231 233 521
ส23201 ส23102 ส32102 ส23201 กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.3/3 ม.3/2 ม.5/4 ม.3/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม 232 231 521 234
จริยธรรม ส23201 ส32102

วันพุธ คุณลักษณะ ม.3/7 ม.5/1
ที่พึง 241 smart

ประสงค์ ส32102
วันพฤหัสบดี ม.5/3

521
ส23201 ส23201 ส23201 ประชุม โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.3/6 ม.3/1 ม.3/4 ระดับ สาธารณประโยชน์ PLC
235 smart 233 ม.5

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูวรรณนิษา ค าบุญเรือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูที่ปรึกษา ม.5/4

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

หน้าห้องผู้อ านวยการ หน้าห้องผู้อ านวยการ

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

หน้าห้องผู้อ านวยการ



       เวลา พบนักเรียน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 คาบที่ 9 คาบที่ 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 16.10-17.00

ส22101 ส31102 ส22101 ส22101
วันจนัทร์ ม.2/6 ม.4/1 ม.2/4 ม.2/2

321 smart 323 325
I32201 ส22101 ส31102 ประชุม กจิกรรม ประชุม

วันองัคาร พัฒนา  ม.5/1 ม.2/6 ม.4/5 ระดับ ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ
คุณธรรม smart 321 243 ม.2
จริยธรรม ส31102 ส22101 ส22101 ส31102 ส22101

วันพุธ คุณลักษณะ ม.4/3 ม.2/6 ม.2/4 ม.4/4 ม.2/7 ลูกเสือ ม.2
ที่พึง 242 321 323 213 224

ประสงค์ ส22101 ส22101 ส22101 ส31102
วันพฤหัสบดี ม.2/7 ม.2/2 ม.2/4 ม.4/2

224 325 323 331
ส22101 ส22101 I32201 โฮมรูม/ กจิกรรม

วันศุกร์ ม.2/7 ม.2/2 ม.5/1 สาธารณประโยชน์ PLC
224 325 smart

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอรวรรณ ราชแผน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
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