
        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

ส23101 ค23101 ท23101 อ23101 ศ23105 ศ23104

วันจนัทร์ ครูอภิรดี ครูธีระพนัธุ์ ครูเครือวัลย์ ครูChristina ครูกติติภูมิ ครูวาสนา

smart smart smart smart ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย

อ23101 ท23101 ค23101 ส23101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูปิยะเนตร ครูเครือวัลย์ ครูธีระพนัธุ์ ครูอภิรดี ชุมนุม

smart smart smart smart

ว23103 ค23101 ลูกเสือ โฮมรูม/

วันพธุ ครูสุวิบูลย์ ครูธีระพนัธุ์ ม.3 สาธารณะประโยชน์

com C smart

ส23101 ท23101 ค23201 จ23201 พ23102 ประชุม ว23101 พ23101

วันพฤหัสบดี ครูอภิรดี ครูเครือวัลย์ ครูธีระพนัธุ์ ครูอทิธิณัติ ครูธีรธร ระดับ ม.3 ครูกมลชนก ครูสิทธิโชค

smart smart smart smart สนามตะกร้อ smart smart

แนะแนว ส23201 ส23102 อ23101 ว23281 ง23101 ค23201

วันศุกร์ ครูทวินันท์ ครูวรรณนิษา ครูนิธิมา ครูปิยะเนตร ครูอนุชา ครูลักขณา ครูธีระพนัธุ์

smart smart smart smart com A ห้องเขยีนแบบ smart

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูกมลชนก

smart

ว20205

ครูกมลชนก

ครูอภิชาติ

smart

ว23201

smart

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

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูธีระพนัธุ ์ นาคายน 

ค20205

ครูปิญชาน์

smart

ว23101

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

ท23101 ส23101 ค23201 ส23201 อ23101

วันจนัทร์ ครูเครือวัลย์ ครูอภิรดี ครูธีระพนัธุ์ ครูวรรณนิษา ครูChristina

231 231 231 231 231

ส23101 ส23102 อ23101 ว23281 ท23101 ค23101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูอภิรดี ครูวรรณนิษา ครูปิยะเนตร ครูอนุชา ครูเครือวัลย์ ครูธีระพนัธุ์ ชุมนุม

231 231 231 com A 231 231

พ23101 ว23103 ศ23105 ศ23104 ค23101 ท23101 ลูกเสือ

วันพธุ ครูสิทธิโชค ครูสุวิบูลย์ ครูกติติภูมิ ครูวาสนา ครูธีระพนัธุ์ ครูเครือวัลย์ ม.3

231 com C ห้องดนตรีสากล ห้องดนตรีไทย 231 231

อ23101 ค23201 จ23201 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูปิยะเนตร ครูธีระพนัธุ์ ครูอทิธิณัติ ระดับ ม.3 ครูเครือวัลย์

231 231 231 231

ว23101 แนะแนว ส23101 พ23102 ง23101 ค23201 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูกมลชนก ครูทวินันท์ ครูอภิรดี ครูธีรธร ครูลักขณา ครูธีระพนัธุ์ สาธารณะประโยชน์

125 231 231 สนามตะกร้อ ห้องเขยีนแบบ 231

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ว23101

ครูกมลชนก

125

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูเครือวัลย ์ ปุจฉาการ , ครูกมลชนก คนชาญ

ว23201

ครูอภิชาติ

124

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

พ23101 ท23101 อ23101 ส23101 ค23101 อ23203 ง23101

วันจนัทร์ ครูสิทธิโชค ครูเครือวัลย์ ครูChristina ครูอภิรดี ครูคะเณศร์ ครูเสาวลักษณ์ ครูลักขณา

232 232 232 232 232 232 ห้องเขยีนแบบ

ส23201 อ23203 ท23201 ศ23104 กจิกรรม

วันองัคาร ครูวรรณนิษา ครูเสาวลักษณ์ ครูณฐพร ครูวาสนา ชุมนุม

232 232 232 ห้องดนตรีไทย

อ23101 ค23101 ว23281 ศ23105 จ23201 ส23101 ลูกเสือ

วันพธุ ครูปิยะเนตร ครูคะเณศร์ ครูอนุชา ครูกติติภูมิ ครูอทิธิณัติ ครูอภิรดี ม.3

232 232 com A ห้องดนตรีสากล 232 232

แนะแนว ท23201 ท23101 ส23102 อ23101 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูทวินันท์ ครูณฐพร ครูเครือวัลย์ ครูนิธิมา ครูปิยะเนตร ระดับ ม.3 ครูอภิรดี

232 232 232 232 232 232

ท23101 ว23103 ค23101 ส23101 พ23102 ว23101 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูเครือวัลย์ ครูสุวิบูลย์ ครูคะเณศร์ ครูอภิรดี ครูธีรธร ครูกมลชนก สาธารณะประโยชน์

232 com C 232 232 สนามตะกร้อ 125

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว23101

ครูกมลชนก

125

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูอภิรดี วัศราติยานนท์ , ครูลักขณา เอื้อใจ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

ศ23104 อ23101 ท23101 ส23102 อ23203

วันจนัทร์ ครูวาสนา ครูน าชัย ครูธิดารัตน์ ครูวรรณนิษา ครูเสาวลักษณ์

ห้องดนตรีไทย 233 233 233 233

อ23203 อ23101 ง23101 ท23201 ส23101 ศ23105 กจิกรรม

วันองัคาร ครูเสาวลักษณ์ ครูน าชัย ครูลักขณา ครูณฐพร ครูนิธิมา ครูกติติภูมิ ชุมนุม

233 233 ห้องเขยีนแบบ 233 233 ห้องดนตรีสากล

ส23101 ว23281 พ23101 จ23201 ค23101 แนะแนว ลูกเสือ

วันพธุ ครูนิธิมา ครูอนุชา ครูสิทธิโชค ครูอทิธิณัติ ครูคะเณศร์ ครูทวินันท์ ม.3

233 com A 233 233 233 233

ส23101 ท23101 ว23103 ค23101 อ23101 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูนิธิมา ครูธิดารัตน์ ครูสุวิบูลย์ ครูคะเณศร์ ครูChristina ระดับ ม.3 ครูสิทธิโชค

233 233 com C 233 233 233

ท23101 ค23101 ว23101 ส23201 ท23201 พ23102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูธิดารัตน์ ครูคะเณศร์ ครูกมลชนก ครูวรรณนิษา ครูณฐพร ครูธีรธร สาธารณะประโยชน์

233 233 125 233 233 สนามตะกร้อ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูทีป่รึกษา  ครูธิดารัตน์ บูรณวนิช, ครูสิทธิโชค  พึง่ญาติ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/4

ว23101

ครูกมลชนก

125กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

ค23101 ส23101 พ23101 ว23281 อ23101

วันจนัทร์ ครูธีระพนัธุ์ ครูนิธิมา ครูสิทธิโชค ครูอาทิตย์ ครูน าชัย

234 234 234 com A 234

พ23102 ท23101 อ23101 ส23102 ส23201 ง23101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูธีรธร ครูเครือวัลย์ ครูน าชัย ครูนิธิมา ครูวรรณนิษา ครูลักขณา ชุมนุม

สนามตะกร้อ 234 234 234 234 ห้องเขยีนแบบ

แนะแนว ส23101 ค23101 ว23103 ลูกเสือ

วันพธุ ครูทวินันท์ ครูนิธิมา ครูธีระพนัธุ์ ครูสุวิบูลย์ ม.3

234 234 234 com C

ศ23104 อ23101 ท23101 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูวาสนา ครูChristina ครูเครือวัลย์ ระดับ ม.3 ครูนิธิมา

ห้องดนตรีไทย 234 234 234

ส23101 ว23101 ศ23105 ท23101 ค23101 จ23201 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูนิธิมา ครูกมลชนก ครูกติติภูมิ ครูเครือวัลย์ ครูธีระพนัธุ์ ครูอทิธิณัติ สาธารณะประโยชน์

234 125 ห้องดนตรีสากล 234 234 234

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูทีป่รึกษา  ครูนิธิมา  อศัวบุญญาเลิศ , ครูอทิธิณัติ เสวกโกเมต

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/5

ง23267

ครูเทวี

ห้องคหกรรม

ว23101

ครูกมลชนก

125

ง23265

ครูเทวี

ห้องคหกรรม

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

พ23102 อ23101 ส23101 อ23101 ค23101 ว23101 ศ23104

วันจนัทร์ ครูธีรธร ครูปิยะเนตร ครูนิธิมา ครูChristina ครูธีระพนัธุ์ ครูกมลชนก ครูวาสนา

สนามตะกร้อ 235 235 235 235 125 ห้องดนตรีไทย

ง23101 แนะแนว ท23101 จ23201 กจิกรรม

วันองัคาร ครูลักขณา ครูทวินันท์ ครูธิดารัตน์ ครูอทิธิณัติ ชุมนุม

ห้องเขยีนแบบ 235 235 235

ท23101 ส23101 ว23103 อ23101 ลูกเสือ

วันพธุ ครูธิดารัตน์ ครูนิธิมา ครูสุวิบูลย์ ครูปิยะเนตร ม.3

235 235 com C 235

ศ23105 ส23101 ว23281 ค23101 พ23101 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูกติติภูมิ ครูนิธิมา ครูอาทิตย์ ครูธีระพนัธุ์ ครูสิทธิโชค ระดับ ม.3 ครูธีรธร

ห้องดนตรีสากล 235 com A 235 235 235

ส23201 ส23102 ค23101 ท23101 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูวรรณนิษา ครูนิธิมา ครูธีระพนัธุ์ ครูธิดารัตน์ สาธารณะประโยชน์

235 235 235 235

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/6
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูธีรธร วิศวปติ , ครูกติติภูมิ  มีมอญ

ง23265

ครูเทวี

ห้องคหกรรม

ว23101

ครูกมลชนก

125

ศ23205

ครูกติติภูมิ

ห้องดนตรีสากล

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9

     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

ง23101 พ23102 ท23101 ค23101 ส23101

วันจนัทร์ ครูลักขณา ครูธีรธร ครูเครือวัลย์ ครูธีระพนัธุ์ ครูอภิรดี

ห้องเขยีนแบบ สนามตะกร้อ 241 241 241

ท23101 ส23101 ว23281 อ23101 จ23201 แนะแนว กจิกรรม

วันองัคาร ครูเครือวัลย์ ครูอภิรดี ครูอาทิตย์ ครูปิยะเนตร ครูอทิธิณัติ ครูทวินันท์ ชุมนุม

241 241 com A 241 241 241

ส23201 ค23101 ว23101 ท23101 ลูกเสือ

วันพธุ ครูวรรณนิษา ครูธีระพนัธุ์ ครูกมลชนก ครูเครือวัลย์ ม.3

241 241 125 241

อ23101 อ23101 ส23102 ประชุม ค้นควา้อสิระ ม.3

วันพฤหัสบดี ครูChristina ครูปิยะเนตร ครูนิธิมา ระดับ ม.3 ครูอทิธิณัติ

241 241 241 241

ส23101 ค23101 ว23103 พ23101 ศ23104 ศ23105 โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูอภิรดี ครูธีระพนัธุ์ ครูสุวิบูลย์ ครูสิทธิโชค ครูวาสนา ครูกติติภูมิ สาธารณะประโยชน์

241 241 com C 241 ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูทีป่รึกษา  ครูวาสนา  นาครัตน์  ,  ครูทวินันท์ ชุ่มจติร

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/7

ว23101

ครูกมลชนก

125

พ23205

ครูธีรธร

สนามฟตุซอล

ง23265

ครูเทวี

ห้องคหกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน


