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

ว33241 อ33203 แนะแนว ท33201
วนัจันทร์ ครูณัฐวฒัน์ ครูพรพมิล ครูทวนิันท์ ครูนฤเทพ

smart smart smart smart
อ33203 ค33201 ว33221 ว33101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูพรพมิล ครูวโรตม์ ครูดลฤดี ครูอาทติย์ ชุมนุม
smart smart 222 com D

ท33201 ค33101 อ33205 ส33241 ประชุมระดับ
วนัพธุ ครูนฤเทพ ครูวโรตม์ ครูJosil ครูกาญจนา ม.6

smart smart smart smart
อ33203 ส33241 ค33101

วนัพฤหสับดี ครูChristina ครูอภริดี ครูวโรตม์
smart smart smart

ส33241 ท33201 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูกติติภา ครูนฤเทพ สาธารณะประโยชน์

smart smart

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/1
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูที่ปรึกษา   ครูอภชิาติ  แสนโคตร

ว33241
ครูณัฐวฒัน์

smart

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูวโรตม์
ค33201

ว33201
ครูอภชิาติ

ว33284
ครูอาทติย์
com D

ว33261
ครูอภชิาติ

smart

ว33201
ครูอภชิาติ

smart

smart

ว33221
ครูดลฤดี

222

ว33283
ครูปยิะวรรณ

smart

smart

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



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

ว33101 อ33203 อ33203 ส33241 ท33201
วนัจันทร์ ครูอาทติย์ ครูChristina ครูพรพมิล ครูกติติภา ครูนฤเทพ

com D 243 523 528 331
ท33201 อ33203 ค33201 ส33241 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูนฤเทพ ครูพรพมิล ครูวโรตม์ ครูกาญจนา ชุมนุม
333 235 325 528

ว33241 ส33241 ประชุมระดับ
วนัพธุ ครูณัฐวฒัน์ ครูอภริดี ม.6

223 523
แนะแนว ค33101 ท33201

วนัพฤหสับดี ครูทวนิันท์ ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ
121 325 331

ว33221 ค33101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูดลฤดี ครูวโรตม์ สาธารณะประโยชน์

222 324

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา  2564
คุณครูที่ปรึกษา   ครูดลฤดี  ปสัสา

ว33201
ครูอภชิาติ

126
ค้นควา้อสิระ

ครูอภริดี
233

ว33221
ครูดลฤดี

222
ว33284

ครูอาทติย์

ค33201
ครูวโรตม์

331
ว33261

ครูอภชิาติ
221 com D

ว33201
ครูอภชิาติ

126

ว33241
ครูณัฐวฒัน์

223

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



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

     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
อ33203 แนะแนว ค33101 ค้นควา้อสิระ ว33281

วนัจันทร์ ครูพรพมิล ครูทวนิันท์ ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ ครูดลฤดี
241 121 325 331 222

ค33201 ท33201 ค้นควา้อสิระ ค้นควา้อสิระ กจิกรรม
วนัองัคาร ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ ครูชนัตตา ครูนฤเทพ ชุมนุม

324 331 333 333
ว33101 ส33241 ค33101 ท33201 ประชุมระดับ

วนัพธุ ครูอาทติย์ ครูกติติภา ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ ม.6
com C 528 324 234

ส33241 ท33201 อ33203
วนัพฤหสับดี ครูอภริดี ครูนฤเทพ ครูพรพมิล

525 331 525
อ33203 ส33241 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูChristina ครูกาญจนา สาธารณะประโยชน์

231 525

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

คุณครูที่ปรึกษา   ครูนฤเทพ  บวัพฒัน์

ครูเทวี
หอ้งคหกรรม

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/3
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา  2564

ว33284
ครูอาทติย์
com D

ค33201
ครูวโรตม์

234

ค้นควา้อสิระ
ครูลักขณา

หอ้งเขียนแบบ

ศ33201
ครูกาบรีอน
หอ้งศิลปะ

ง33268

สนามวอลเลย์บอล
ครูธนพล
พ33204 ว33281

ครูดลฤดี
222

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



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

ท33201 อ33203 ส33241
วนัจันทร์ ครูนฤเทพ ครูพรพมิล ครูกาญจนา

233 233 523
ว33281 ค้นควา้อสิระ แนะแนว ค33101 ท33201 ส33241 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูดลฤดี ครูอนุรักษ์ ครูทวนิันท์ ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ ครูกติติภา ชุมนุม
222 242 121 323 232 526

ส33241 อ33203 ประชุมระดับ
วนัพธุ ครูอภริดี ครูพรพมิล ม.6

527 528
ค้นควา้อสิระ ท33201 ว33101 ค้นควา้อสิระ ญ33201

วนัพฤหสับดี ครูอนุรักษ์ ครูนฤเทพ ครูอาทติย์ ครูอนุรักษ์ ครูอนุรักษ์
244 233 com D 232 611

ค33101 อ33203 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูวโรตม์ ครูChristina สาธารณะประโยชน์

324 244

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูที่ปรึกษา   ครูกติติภา  นิมา , ครูอนุรักษ ์ มุซายี

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

พ33204
ครูธนพล

สนามวอลเลย์บอล

ญ33201
ครูอนุรักษ์

244

ศ33201
ครูกาบรีอน

หอ้งนาฏศิลป์2
ว33281
ครูดลฤดี

ญ33201
ครูอนุรักษ์

611

ง33268
ครูลักขณา

หอ้งเขียนแบบ

222

ว33284
ครูอาทติย์
com D

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



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

ส33241
วนัจันทร์ ครูอภริดี

524
จ33201 แนะแนว ท33201 ค้นควา้อสิระ กจิกรรม

วนัองัคาร ครูอทิธณัิติ ครูทวนิันท์ ครูนฤเทพ ครูพรพมิล ชุมนุม
611 121 331 224

ส33241 ค33101 ประชุมระดับ
วนัพธุ ครูกาญจนา ครูวโรตม์ ม.6

528 321
ท33201 ว33101 อ33203 ส33241 ค33101

วนัพฤหสับดี ครูนฤเทพ ครูอาทติย์ ครูพรพมิล ครูกติติภา ครูวโรตม์
233 com D 522 526 321

ว33281 อ33203 อ33203 ท33201 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูอภชิาติ ครูพรพมิล ครูChristina ครูนฤเทพ สาธารณะประโยชน์

321 526 241 331

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

คุณครูที่ปรึกษา   ครูพรพมิล  เครือวรรณ , ครูวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/5
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา  2564

ง33268
ครูลักขณา

หอ้งเขียนแบบ

ศ33201 จ33201

ค้นควา้อสิระ
ครูพรพมิล

224

ครูอทิธณัิติ
611

ว33281
ครูอภชิาติ

ครูกาบรีอน
หอ้งนาฏศิลป์2

611

พ33204
ครูธนพล

สนามวอลเลย์บอล
จ33201

ครูอทิธณัิติ

126

ว33284
ครูอาทติย์
com D

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน


