
        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

พ31101 ส31102 ว31101 อ31101 ง31101

วันจนัทร์ ครูธนพล ครูอรวรรณ ครูอรวรรณ ครูชนัตตา ครูศิวนัท

smart smart com D smart หอ้งงานประดิษฐ์

ว30101 ส31101 อ31101 ท31101 ค31201 ว30102 กจิกรรม

วันองัคาร ครูภิญญดา ครูกาญจนา ครูChristina ครูจารุวรรณ ครูปิญชาน์ ครูจริาพร ชุมนุม

smart smart smart smart smart smart

อ31101 อ31203 พ31102

วันพธุ ครูชนัตตา ครูChristina ครูธนพล

smart smart สนามแบด

ค31101 ท31101 ว30103 ศ31101 แนะแนว

วันพฤหัสบดี ครูปิญชาน์ ครูจารุวรรณ ครูณัฐติญา ครูกาบีรอน ครูกฤษณา

smart smart smart ห้องศิลปะ smart

ส31101 อ31203 ค31101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูกาญจนา ครูChristina ครูปิญชาน์ ม.4 สาธารณะประโยชน์

smart smart smart

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูปิญชาน์ สมภักดี , Ms. Christina Pante Bigcas

smart

ว30104

ครูณัฐติญา

smart

ค31201

ครูปิญชาน์

smart

ว30102

ครูณัฐติญา

ว30103

smart

ครูจริาพร

smart

ว30101

ครูภิญญดา

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

ค31101 อ31101 ส31101 แนะแนว พ31102

วันจนัทร์ ครูปิญชาน์ ครูชนัตตา ครูกาญจนา ครูกฤษณา ครูธนพล

331 331 331 331 สนามแบด

ท31101 ว31101 ว30103 ค31201 กจิกรรม

วันองัคาร ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูอรวรรณ ครูณัฐติญา ครูปิญชาน์ ชุมนุม

331 com D 221 331

พ31101 ว30101 อ31101 อ31101 ค31101

วันพธุ ครูธนพล ครูภิญญดา ครูชนัตตา ครูChristina ครูปิญชาน์

331 223 331 331 331

ว30102 ค31201 ศ31101 ง31101 ส31102

วันพฤหัสบดี ครูจริาพร ครูปิญชาน์ ครูกาบีรอน ครูศิวนัท ครูอรวรรณ

221 331 ห้องนาฏศิลป์2 หอ้งงานประดิษฐ์ 331

ค31201 ส31101 ท31101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูปิญชาน์ ครูกาญจนา ครูณภัทร์วรัญญ์ ม.4 สาธารณะประโยชน์

331 331 331

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูจริาพร

221

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/2
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูณัฐติญา พทุธิโชติ

ว30104

ครูณัฐติญา

221

ว30101

ครูภิญญดา

223

ว30103

ครูณัฐติญา

221

วิชาเลือกเทคโน, แพทย์

ครูอรวรรณ (ว31281) (com D),

 ครูภญิญดา (ว31282) (223)

ว30102

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

อ31101 ส31101 แนะแนว ว31101 ค31101

วันจนัทร์ ครูชนัตตา ครูกาญจนา ครูกฤษณา ครูอรวรรณ ครูปิญชาน์

242 242 242 com D 242

อ31201 ง31264 ท31101 ส31101 วชิาเลือกจนี,ญีปุ่น่ ค31101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูน าชัย ครูดวงเดือน ครูจารุวรรณ ครูกาญจนา ครูปาฏลี (611), ครูปิญชาน์ ชุมนุม

242 ห้องสมุด 242 242 ครูอนรัุกษ ์(242) 242

ส31102 พ31101 ศ31101 พ31102 อ31101

วันพธุ ครูอรวรรณ ครูธนพล ครูกาบีรอน ครูธนพล ครูChristina

242 242 ห้องนาฏศิลป์2 สนามแบด 242

ว30101 ท31101 ง31101

วันพฤหัสบดี ครูภิญญดา ครูจารุวรรณ ครูศิวนัท

223 242 หอ้งงานประดิษฐ์

อ31101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูชนัตตา ม.4 สาธารณะประโยชน์

242

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ครูปาฏลี (611),

ครูอนุรักษ์ (242)

อ31201

ครูน าชัย

242

ห้องสมุด

วิชาเลือกธุรกจิ, เทคโน

ครูกติติภา (242), 

ครูอนุชา (com B)

วิชาเลือกจนี, ญี่ปุน่

วิชาเลือกจนี, ญี่ปุน่

ครูปาฏลี (611),

ครูอนุรักษ์ (242)

ง31264

ครูดวงเดือน

ว30101

ครูภิญญดา

223

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  ครูชนัตตา ชื่นจติต์

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

ท31201 ว31101 ท31101

วันจนัทร์ ครูรวิพร ครูอรวรรณ ครูจารุวรรณ

213 com D 213

อ31101 พ31102 ค31101 แนะแนว กจิกรรม

วันองัคาร ครูชนัตตา ครูธนพล ครูมยรีุ ครูกฤษณา ชุมนุม

213 สนามแบด 213 213

ง31101 ท31101 อ31201 พ31202 ส31102 ค31101 ส31101

วันพธุ ครูศิวนัท ครูจารุวรรณ ครูกลุภัสสร ครูสิทธิโชค ครูอรวรรณ ครูมยรีุ ครูกาญจนา

หอ้งงานประดิษฐ์ 213 213 213 213 213 213

ค31201 อ31101 ส31101 อ31101 ท31201

วันพฤหัสบดี ครูปิญชาน์ ครูชนัตตา ครูกาญจนา ครูChristina ครูรวิพร

213 213 213 213 213

ศ31101 ว30101 พ31101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูกาบีรอน ครูภิญญดา ครูธนพล ม.4 สาธารณะประโยชน์

ห้องศิลปะ 223 213

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพารามต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ว31285

ครูภิญญดา

223

อ31201

ครูกลุภัสสร

พ31202

ครูวิมณเทียร

สนามบาส

ว30101

ครูภิญญดา

223

213

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/4
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูภิญญดา พรมกลาง , ครูธนพล  ชัยนคร 

ค31201

ครูปิญชาน์

213

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

ง31101 ว30101 แนะแนว วิชาเลือกไทย ท31101

วันจนัทร์ ครูศิวนัท ครูภิญญดา ครูกฤษณา ครูจารุวรรณ (333), ครูเครือวัลย์

หอ้งงานประดิษฐ์ 223 243 ครูนฤเทพ (243) 243

พ31102 อ31201 ส31101 ค31101 ส31102 อ31101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูธนพล ครูปิยะเนตร ครูกาญจนา ครูมยรีุ ครูอรวรรณ ครูชนัตตา ชุมนุม

สนามแบด 243 243 243 243 243

อ31101 อ31101 ว31101

วันพธุ ครูChristina ครูชนัตตา ครูอรวรรณ

243 243 ครูปญิชาน ์(243) ครูนฤเทพ (243) com D

ท31101 ค31101 พ31101 ส31101 ศ31101

วันพฤหัสบดี ครูเครือวัลย์ ครูมยรีุ ครูธนพล ครูกาญจนา ครูกาบีรอน

243 243 243 243 ห้องนาฏศิลป์1

วิชาเลือกไทย ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูจารุวรรณ (333), ม.4 สาธารณะประโยชน์

ครูนฤเทพ (243)

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูกาญจนา (243), ครูกติติภมูิ,

ครูกฤติกร, ครูกาบรีอน, ครูวาสนา

วิชาเลือก

ครูสุนยี ์(243), ครูกติติภมูิ,

วิชาเลือก

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/5
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา ครูกาญจนา วรสิงห์  , ครูศิวนัท อะโนราช

ครูกฤติกร, ครูกติติภมูิ,ครูวาสนา

ครูกาบีรอน, ครูปิญชาน์ (243)

วิชาเลือก

ครูศิวนทั (งานประดิษฐ์) ,

ว30101

ครูภิญญดา

223

ครูกฤติกร, ครูกาบรีอน, ครูวาสนา

อ31201

ครูปิยะเนตร

243

วิชาเลือก

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน


