
       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 16.10-17.00

ท33201 ท31203 ค้นควา้อสิระ ท33201 ท33201

วนัจันทร์ ม.6/4 การฟงัและดู ม.6/3 ม.6/2 ม.6/1

233 ม.4/5(นิติ)243 331 331 Smart

ท33201 ท33201 ท33201 ค้นควา้อสิระ ท33201 กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.6/2 ม.6/3 ม.6/5 ม.6/3 ม.6/4 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 234 331 331 333 232

จริยธรรม ท33201 ท31203 ท33201 ประชุม ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.6/1 การฟงัและดู ม.6/3 ระดับ กลุ่มสาระ

ที่พงึ Smart ม.4/5(นิติ)243 234 ม.6

ประสงค์ ท33201 ท33201 ท33201 ท33201

วนัพฤหสับดี ม.6/5 ม.6/4 ม.6/2 ม.6/3

233 233 331 331

ท33201 ท31203 ท33201 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.6/1 การฟงัและดู ม.6/5 สาธารณประโยชน์ PLC

Smart ม.4/5(นิติ)243 331

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชุมวชิาการ

หน้าหอ้งผู้อ านวยการ

ครูที่ปรึกษา  ม.6/3

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูนฤเทพ  บวัพฒัน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



       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 16.10-17.00

ท32101 ท32101 ท31202 ท31101 ท32101

วนัจันทร์ ม.5/2 ม.5/3 ภาษาและการแสดง ม.4/4 ม.5/5

333 333 ม.4/5(333) 213 333

ท32101 ท31101 ท31101 กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.5/1 ม.4/3 ม.4/1 ชุมนุม PLC

คุณธรรม Smart 242 Smart

จริยธรรม ท32101 ท31101 ท32101 ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.5/2 ม.4/4 ม.5/3 กลุ่มสาระ

ที่พงึ 333 213 333

ประสงค์ ท32101 ท32101 ท31101 ท32101 ท31101

วนัพฤหสับดี ม.5/5 ม.5/1 ม.4/1 ม.5/4 ม.4/3

333 Smart Smart 333 242

ท32101 ท31202 ประชุม โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.5/4 ภาษาและการแสดง ระดับ สาธารณประโยชน์ PLC

333 ม.4/5(333) ม.5/5

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูจารุวรรณ  เทยีนเงิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูที่ปรึกษา ม. 5/2

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 16.10-17.00

ท21101 ท21101 ท23101 ท21101

วนัจันทร์ ม.1/7 ม.1/5 ม.3/4 ม.1/1

526 524 233 Smart

ท23101 ท21101 กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.3/6 ม.1/8 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 235 527

จริยธรรม ท21101 ท23101 ท21101 ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.1/8 ม.3/6 ม.1/1 ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ

ที่พงึ 527 235 Smart

ประสงค์ ท23101 ท21101 ท21101 ท21101 ประชุม

วนัพฤหสับดี ม.3/4 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/5 ระดับ

233 526 527 524 ม.3

ท23101 ท21101 ท21101 ท21101 ท23101 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.3/4 ม.1/1 ม.1/5 ม.1/7 ม.3/6 สาธารณประโยชน์ PLC

233 Smart 524 526 235

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูธดิารัตน์  บรูณวนิช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูที่ปรึกษา ม. 3/4

ประชุมบริหาร

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

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 16.10-17.00

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท31101

วนัจันทร์ ม.3/2 ม.3/3 ม.3/1 ม.3/7 ม.4/5

231 232 Smart 241 243

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.3/7 ม.3/5 ม.3/1 ม.3/2 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 241 234 Smart 231

จริยธรรม ท23101 ท23101 ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.3/7 ม.3/2 ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ

ที่พงึ 241 231

ประสงค์ ท31101 ท23101 ท23101 ท23101 ประชุม ค้นควา้อสิระ

วนัพฤหสับดี ม.4/5 ม.3/1 ม.3/3 ม.3/5 ระดับ ม.3

243 Smart 232 234 ม.3 231

ท23101 ท23101 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.3/3 ม.3/5 สาธารณประโยชน์ PLC

232 234

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูเครือวลัย์  ปจุฉาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ท32202

ทกัษะการอ่าน เขียนภาษาไทย

235

ครูที่ปรึกษา ม. 3/2



       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 16.10-17.00

ท21101 ท21101 ท21101 ท21202 ประชุม

วนัจันทร์ ม.1/2 ม.1/4 ม.1/3 ม.1/5 ระดับ

123 523 522 524 ม.1

ท21101 ท23201 ท23201 ท21101 กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.1/3 ม.3/3 ม.3/4 ม.1/6 ชุมนุม PLC

คุณธรรม 522 232 233 525

จริยธรรม ท21101 ท21202 ท21101 ท21101 ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.1/4 ม.1/7 ม.1/6 ม.1/2 ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ

ที่พงึ 523 526 525 123

ประสงค์ ท23201 ท21101

วนัพฤหสับดี ม.3/3 ม.1/6

232 525

ท21101 ท21101 ท21101 ท23201 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.3/4 สาธารณประโยชน์ PLC

123 522 523 233

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูที่ปรึกษา ม.1/3

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณฐพร  ชาวพงศษ ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



       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 16.10-17.00

ท31201 ท22101 ท22101

วนัจันทร์ ม.4/4 ม.2/2 ม.2/3

213 325 324

ท22101 ท22101 ประชุม กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.2/2 ม.2/1 ระดับ ชุมนุม PLC

คุณธรรม 325 Smart ม.2

จริยธรรม ท21201 ท21201 ท22101 ท22101 ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ม.1/6 ม.1/8 ม.2/3 ม.2/7 ลูกเสือ ม.2 กลุ่มสาระ

ที่พงึ 525 527 324 224

ประสงค์ ท22101 ท22101 ท22101 ท31201

วนัพฤหสับดี ม.2/2 ม.2/7 ม.2/1 ม.4/4

325 224 Smart 213

ท22101 ท22101 ท21201 ท21201 ท22101 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.2/1 ม.2/3 ม.1/6 ม.1/8 ม.2/7 สาธารณประโยชน์ PLC

Smart 324 525 527 224

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูรวพิร  บญุมณี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูที่ปรึกษา ม.2/7

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

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

ท22101 ท22101 ท22101 ท22201

วนัจันทร์ ม.2/5 ม.2/4 ม.2/6 ม.2/7

322 323 321 224

ท31101 ท22101 ท22101 ประชุม กิจกรรม

วนัอังคาร พฒันา  ม.4/2 ม.2/6 ม.2/5 ระดับ ชุมนุม PLC

คุณธรรม 331 321 322 ม.2

จริยธรรม ประชุม

วนัพธุ คุณลักษณะ ลูกเสือ ม.2 กลุ่มสาระ

ที่พงึ

ประสงค์ ท22101 ท22101

วนัพฤหสับดี ม.2/6 ม.2/4

321 323

ท22201 ท22101 ท31101 ท22101 โฮมรูม/ กิจกรรม

วนัศุกร์ ม.2/7 ม.2/4 ม.4/2 ม.2/5 สาธารณประโยชน์ PLC

224 323 331 322

324

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชุมบริหารงานบคุคล

I22201

ม.2/2

I22201

ม.2/3

325

ตารางสอนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปกีารศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณภทัร์วรัญญ์  พมิพห์ล่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูที่ปรึกษา ม.2/5


