
        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

ส32101 ศ32101 อ32101 อ32101 แนะแนว

วันจนัทร์ ครูกติติภา ครูกฤติกร ครูน าชัย ครูJosil ครูทวินันท์

smart ห้องนาฏศิลป์1 smart smart smart

I 32201 ท32101 ค32201 ว32221 ว32241 ว32201 กจิกรรม

วันองัคาร ครูอรวรรณ ครูจารุวรรณ ครูสุมนา ครูดลฤดี ครูณัฐวัฒน์ ครูศักด์ิชัย ชุมนุม

smart smart smart 222 smart smart

ส32101 ว32101 ส32102

วันพธุ ครูกติติภา ครูอรวรรณ ครูวรรณนิษา

smart com D smart

ท32101 พ32101 ว32201 ค32101 อ32101

วันพฤหัสบดี ครูจารุวรรณ ครูสิทธิโชค ครูศักด์ิชัย ครูสุมนา ครูน าชัย

smart smart smart smart smart

ค32101 พ32102 I 32201 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูสุมนา ครูวิมณเทียร ครูอรวรรณ ม.5 สาธารณะประโยชน์

smart ใต้อาคาร 3 smart

222

ครูดลฤดี

smart

ครูณัฐติญา

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/1
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูศักด์ิชัย  ราชนิยม

ว32261

ว32221

smart

ครูสุมนา

ค32201 ว32201

ครูศักด์ิชัย

smart

smart

ครูณัฐวัฒน์

ว32241

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ท32101 ค32101 ส32102

วันจนัทร์ ครูจารุวรรณ ครูสุมนา ครูวรรณนิษา

333 321 528

ว32101 ค32201 ศ32101 ว32241 กจิกรรม

วันองัคาร ครูอรวรรณ ครูสุมนา ครูกฤติกร ครูณัฐวัฒน์ ชุมนุม

com D 321 ห้องนาฏศิลป์1 221

ท32101 ว32221 อ32101

วันพธุ ครูจารุวรรณ ครูดลฤดี ครูน าชัย

333 222 244

ส32101 อ32101 พ32101 แนะแนว ค32101

วันพฤหัสบดี ครูกติติภา ครูJosil ครูสิทธิโชค ครูทวินันท์ ครูสุมนา

528 242 124 121 322

อ32101 ส32101 พ32102 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูน าชัย ครูกติติภา ครูวิมณเทียร ม.5 สาธารณะประโยชน์

244 528 ใต้อาคาร 3

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

คุณครูทีป่รึกษา   ครูจารุวรรณ เทียนเงิน , ครูอรวรรณ จติประไพ
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/2

ว32201

223

I 32201

ครูอรวรรณ

com D

ว32261

ครูณัฐติญา

221

ว32241

ครูณัฐวัฒน์

ครูศักด์ิชัย

126

ค32201

ครูสุมนา

322

ว32221

ครูดลฤดี

222

ว32201

ครูศักด์ิชัย

126กิจกรรมหน้าเสาธง/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

ท32101 พ32102 ส32101 แนะแนว อ32101

วันจนัทร์ ครูจารุวรรณ ครูวิมณเทียร ครูกติติภา ครูทวินันท์ ครูน าชัย

333 ใต้อาคาร 3 528 121 244

ค32101 อ32101 ค32201 ว32221 กจิกรรม

วันองัคาร ครูสุมนา ครูJosil ครูสุมนา(นิติ) ครูดลฤดี ชุมนุม

321 522 322 222

อ32101 ศ32101 ส32101 ท32101 ค32101

วันพธุ ครูน าชัย ครูกฤติกร ครูกติติภา ครูจารุวรรณ ครูสุมนา

244 ห้องนาฏศิลป์1 528 333 322

ว32241 ว32101 ส32102

วันพฤหัสบดี ครูณัฐวัฒน์ ครูอรวรรณ ครูวรรณนิษา

223 com A 528

พ32101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูสิทธิโชค ม.5 สาธารณะประโยชน์

321

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว32201

ว32201

ครูศักด์ิชัย

223

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/3
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูสุมนา  แทนบุญช่วย

ว32221

ครูดลฤดี

222

ครูศักด์ิชัย

126

I 32201

ครูศิวนัท

ห้องงานประดิษฐ์

126

ค32201

ครูสุมนา (นิติ)

323

ว32261

ครูณัฐติญา

221

ว32241

ครูณัฐวัฒน์

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

ศ32101 อ32101 พ32102

วันจนัทร์ ครูกฤติกร ครูJosil ครูวิมณเทียร

ห้องนาฏศิลป์2 244 สนามแบด

ว30103 ส32102 กจิกรรม

วันองัคาร ครูศักด์ิชัย ครูวรรณนิษา ครูสุมนา(นิติ)(323) ครูสุมนา(กฬีา)(323) ชุมนุม

126 528 ครูศักด์ิชัย(กฬีา)(126), ครูปิยะเนตร(นิติ)(244)

อ32101 ส32101 ค32101

วันพธุ ครูน าชัย ครูกติติภา ครูสุมนา

244 528 321

ว32101 ค32101 ท32101 อ32101 ส32101

วันพฤหัสบดี ครูอรวรรณ ครูสุมนา ครูจารุวรรณ ครูน าชัย ครูกติติภา

com D 321 333 244 528

พ32101 ท32101 แนะแนว ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูสิทธิโชค ครูจารุวรรณ ครูทวินันท์ ม.5 สาธารณะประโยชน์

124 333 121

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูกาญจนา (นิติ) (525),

ครูอนุวัฒน์ (กฬีา) (323)

วิชาเลือก 

ครูสุนีย ์(นิติ) (526),

ครูสิทธิโชค (กฬีา) (สนามตะกร้อ)

วิชาเลือก

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

126

วิชาเลือก

ครูสุมนา (นิติ) (323),

ครูศักด์ิชัย (กฬีา) (126)

ว30103

ครูศักด์ิชัย

วิชาเลือก

ครูเครือวัลย ์(นิติ) (235),

ครูภิญญดา (กฬีา) (223)

วิชาเลือก

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/4

วิชาเลือก

ครูปิยะเนตร (นิติ) (244),

ครูสุมนา (กฬีา) (321)

I 32201

ครูวิมณเทียร

224

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูทีป่รึกษา   ครูปิยะเนตร  ม่วงมีค่า , ครูวรรณนิษา  ค าบุญเรือง  

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

อ32101 ส32102 พ32101 ท32101 ส32101

วันจนัทร์ ครูJosil ครูวรรณนิษา ครูสิทธิโชค ครูจารุวรรณ ครูกติติภา

244 528 324 333 522

แนะแนว อ32201 อ32101 ค32101 กจิกรรม

วันองัคาร ครูทวินันท์ ครูชนัตตา ครูน าชัย ครูคะเณศร์ ชุมนุม

121 244 244 322

ว30103 อ32101 ว32101

วันพธุ ครูศักด์ิชัย ครูน าชัย ครูอรวรรณ

126 244 com D

ท32101 พ32102 วิชาเลือก ศ32101 ค32101

วันพฤหัสบดี ครูจารุวรรณ ครูวิมณเทียร ครูอทิธิณัติ,ครูศิวนทั ครูกฤติกร ครูคะเณศร์

333 ใต้อาคาร 3 ครูอนรัุกษ ์(242) ห้องนาฏศิลป์1 322

ส32101 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ครูกติติภา ม.5 สาธารณะประโยชน์

528

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

I 32201

ครูอทิธิณัติ

วิชาเลือก

ครูอทิธณัิติ (611), ครูอนรัุกษ ์(241),

ครูกาบรีอน,ครูนนัทชิา,ครูกติติภมูิ,วาสนา

วิชาเลือก

ครูอทิธณัิติ (611), ครูอนรัุกษ ์(241),

ครูกาบรีอน,ครูนนัทชิา,ครูกติติภมูิ,วาสนา

วิชาเลือก

ครูชนัตตา

331

วิชาเลือก

ครูลักขณา (ห้องเขยีนแบบ), 

ครูศิวนัท (ห้องงานประดิษฐ์)

ครูเครือวลัย ์(235), ครูกาบรีอน

ครูนนัทชิา, ครูกติติภมูิ, ครูวาสนา 611

ว30103

ครูศักด์ิชัย

126

อ32201

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5/5
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูน าชัย น าศิลป์ , ครูกฤติกร  บุญมี

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน


