
   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ31101 อ31101 อ22201 ม.2/5 อ31101 ม.4/4

วันจันทร์ ม.4/2 ม.4/4 อ31101 ม.4/1 อ32201 ม.5/5

On Demand On Demand

อ32201 อ31101 ม.4/5 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.5/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ31101 อ31101 อ31101 ม.4/2

วันพุธ ม.4/1 ม.4/5
On Demand

อ22201
วันพฤหัสบดี ม.2/5

อ32201 อ31101 อ31101 ม.4/3 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.5/5 ม.4/3 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูชนัตตา  ช่ืนจิตต์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูท่ีปรึกษา ม.4/3

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

ประชุมวิชาการ



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ32201

วันจันทร์ ม.5/4

อ31201 อ23101 อ23101 วิชาเลือก ม.5/4(นิติ) กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.4/5 ม.3/2 ม.3/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ23101 อ23101 ม.3/2 อ23101 ม.3/1

วันพุธ ม.3/3 อ23101 ม.3/6

On Demand On Demand

อ23101 ม.3/3 อ23101 ม.3/7

วันพฤหัสบดี
On Demand On Demand

อ23101 อ32201 อ31201 อ23101 อ31201 ม.4/5 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.3/6 ม.5/4 ม.4/5 ม.3/1 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอน  ครูปิยะเนตร  ม่วงมีค่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูท่ีปรึกษา ม.5/4

โฮมรูม ประชุมกลุ่มบริหารท่ัวไป

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ33203 อ33203 อ33203 อ21201 ม.1/6

วันจันทร์ ม.6/3 ม.6/4 ม.6/2 อ21201 ม.1/7

On Demand

อ33203 อ21201 อ33203 ม.6/2 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.6/1 ม.1/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ21201 อ21201 อ33203 ม.6/4

วันพุธ ม.1/7 ม.1/5
On Demand

อ33203 ม.6/5 อ33203 ม.6/1

วันพฤหัสบดี อ21201 ม.1/5

On Demand On Demand

อ21201 อ33203 อ33203 ม.6/3 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.1/5 ม.6/5 PLC

On Demand

ครูท่ีปรึกษา ม.6/5

โฮมรูม

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูพรพิมล  เครือวรรณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



  เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ22101 อ22101 อ23203 ม.3/3

วันจันทร์ ม.2/4 ม.2/6
On Demand

อ23203 อ22101 อ22101 ม.2/2 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.3/4 ม.2/2 อ22101 ม.2/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ22101 อ22101 อ22101 ม.2/3 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.2/7 ม.2/1 อ23203 ม.3/4 เนตรนารี

On Demand On Demand

อ22101 อ22101 ม.2/1 อ22101 ม.2/7

วันพฤหัสบดี ม.2/3 อ22101 ม.2/6

On Demand On Demand

อ22101 อ23203 อ22101 ม.2/4 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.2/5 ม.3/3 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูเสาวลักษณ์  คงทน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูท่ีปรึกษา ม.2/4

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

จ23201 จ32201 จ33201 ม.6/5 จ33201 ม.6/5

วันจันทร์ ม.3/6 ม.5/5 (ท่องเท่ียว) I 32201 ม.5/5

On Demand On Demand

จ33201 จ32201 จ23201 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.6/5 ม.5/5 (ท่องเท่ียว) ม.3/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

จ33201 I 32201 จ23201 วิชาเลือก ม.5/5 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.6/5 ม.5/5 ม.3/4 เนตรนารี

On Demand On Demand

จ32201 จ23201 จ23201 จ23201 วิชาเลือก ม.5/5

วันพฤหัสบดี ม.5/5 ม.3/3 ม.3/2 ม.3/1
On Demand

จ23201 จ33201 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.3/5 ม.6/5 PLC

ครูท่ีปรึกษา ม. 3/5

โฮมรูม

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอิทธิณัติ    เสวกโกเมต   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ32101 อ23101 อ32101 ม.5/3 อ31201 ม.4/3

วันจันทร์ ม.5/4 ม.3/5 อ32101 ม.5/1

On Demand On Demand

อ31201 อ32101 ม.5/5 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.4/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ32101 อ32101 อ32101 ม.5/2

วันพุธ ม.5/3 ม.5/1
On Demand

อ23101 อ32101 ม.5/4

วันพฤหัสบดี ม.3/4
On Demand

อ32101 อ32101 อ31201 อ23101 ม.3/4 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.5/2 ม.5/5 ม.4/3 อ23101 ม.3/5 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูน าชัย  แสนศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูท่ีปรึกษา ม.5/5

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 ม.1/4

วันจันทร์ ม.1/8 ม.1/5 ม.1/2 อ21101 ม.1/6

On Demand

อ21101 อ21101 ม.1/1 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.1/6 อ21101 ม.1/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

อ21101 อ31201 อ21101 ม.1/5 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.1/4 ม.4/4 เนตรนารี

On Demand On Demand

อ31201 อ31201 ม.4/4 อ21101 ม.1/2

วันพฤหัสบดี ม.4/4 อ21101 ม.1/8

On Demand On Demand

อ21101 อ21101 อ21101 อ21101 ม.1/7 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.1/3 ม.1/7 ม.1/1 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูท่ีปรึกษา ม.1/2

โฮมรูม

ประชุมฝ่ายบริหาร

ประชุมกลุ่มบริหารท่ัวไป

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกุลภัสสร  ป้องค า   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



  เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

จ31201 จ22201 จ22201 จ22201 จ21201

วันจันทร์ ม.4/3 ม.2/6 ม.2/2 ม.2/7 ม.1/5

จ22201 จ21201 จ21201 จ22201 วิชาเลือก ม.4/3 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.2/5 ม.1/4 ม.1/8 ม.2/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

จ21201 จ21201 จ22201 จ21201 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.1/6 ม.1/2 ม.2/4 ม.1/7 เนตรนารี

On Demand

จ21201 จ31201 จ21201 วิชาเลือก ม.4/3

วันพฤหัสบดี ม.1/3 ม.4/3 ม.1/1
On Demand

จ31201 จ22201 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.4/3 ม.2/1 PLC

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอน  ครูปาฏลี  พรหมอ่อน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูท่ีปรึกษา ม.2/2

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564



  เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ32101 อ32101 อ32101 อ21101 อ21101

วันจันทร์ ม.5/5 ม.5/4 ม.5/3 ม.1/3 ม.1/2

อ21101 อ21101 อ33205 อ21101 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.1/6 ม.1/5 ม.6/1 ม.1/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand
อ22101 อ22101 อ22101 อ22101 ลูกเสือ/

วันพุธ ม.2/5 ม.2/4 ม.2/6 ม.2/3 เนตรนารี
On Demand

อ21101 อ32101 อ21101 อ22101
วันพฤหัสบดี ม.1/8 ม.5/2 ม.1/1 ม.2/7

อ21101 อ32101 อ22101 อ22101 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.1/4 ม.5/1 ม.2/1 ม.2/2 PLC

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูท่ีปรึกษา ม.1/2

โฮมรูม

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครู Mrs. Josil Mae  R Sumabang     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



    เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

อ31101 อ33203 อ23101 อ23101 อ23101

วันจันทร์ ม.4/4 ม.6/2 ม.3/3 ม.3/6 ม.3/2

อ31101 อ31101 อ23101 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.4/3 ม.4/1 ม.3/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand
อ31101 อ31203 อ23101 อ33203

วันพุธ ม.4/5 ม.4/1 ม.3/4 ม.6/5

อ33203 อ31101 อ23101 อ23101
วันพฤหัสบดี ม.6/1 ม.4/2 ม.3/7 ม.3/5

อ33203 อ33203 อ31203 ม.4/1 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.6/3 ม.6/4 PLC

On Demand

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครู Mrs. Chriatina Pante Bigcas   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูท่ีปรึกษา ม.4/1

โฮมรูม



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10

      วัน 08.30-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50

ญ31201 ญ32201 ญ33201 ม.6/4 ญ33201 ม.6/4

วันจันทร์ ม.4/3 ม.5/5

On Demand On Demand

ญ33201 ญ32201 วิชาเลือก ม.4/3 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.6/4 ม.5/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ญ33201 วิชาเลือก ม.5/5

วันพุธ ม.6/4

On Demand

ญ32201 ญ31201 ญ33201 วิชาเลือก ม.4/3

วันพฤหัสบดี ม.5/5 ม.4/3 ม.6/4 วิชาเลือก ม.5/5

On Demand

ญ31201 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.4/3 PLC

ครูท่ีปรึกษา ม.6/4

โฮมรูม

(.......................................................) (.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูอนุรักษ์  มุซายี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


