
   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

ท32101 ท31202 ท31101 ม.4/3 ท32101 ม.5/1

วันจันทร์ ม.5/2 ภาษาและการแสดง

ม.4/5 On Demand On Demand

ท32101 ท31101 ท32101 กิจกรรม

วันอังคาร ม.5/1 ม.4/3 ม.5/3 ชุมนุม PLC

On Demand

ท31101 ท32101 ท31101 ม.4/4 ท31101 ม.4/1 ประชุม

วันพุธ ม.4/4 ม.5/4 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ท32101 ท32101 ม.5/4

วันพฤหัสบดี ม.5/5

On Demand

ท31101 ท32101 ม.5/3 วิชาเลือก ม.4/5 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.4/1 ท32101 ม.5/5 ท32101 ม.5/2 PLC

On Demand On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูจารุวรรณ  เทียนเงิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม. 5/2

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

ท21101 ท21101 ท23101 ท21101 ม.1/1

วันจันทร์ ม.1/7 ม.1/5 ม.3/4

On Demand

ท23101 ท21101 ม.1/8 กิจกรรม

วันอังคาร ม.3/6 ชุมนุม PLC

On Demand On Demand

ท21101 ท23101 ท21101 ประชุม

วันพุธ ม.1/8 ม.3/6 ม.1/1 ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ

On Demand

ท21101 ท21101 ม.1/7 ท21101 ม.1/5

วันพฤหัสบดี ม.1/8 ท23101 ม.3/4

On Demand On Demand

ท23101 ท21101 ท21101 ท21101 ท23101 ม.3/6 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.3/4 ม.1/1 ม.1/5 ม.1/7 PLC

On Demand

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูธิดารัตน์  บูรณวนิช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม. 3/4

โฮมรูม

ประชุมบริหาร

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



  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

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ม.3/1

วันจันทร์ ม.3/2 ม.3/3 ม.3/1 ม.3/7

On Demand

ท23101 ท23101 ท23101 ท23101 ท31101 ม.4/5 กิจกรรม

วันอังคาร ม.3/7 ม.3/5 ม.3/1 ม.3/2 ท32202 ม.5/5 ชุมนุม PLC

On Demand On Demand

ท32202 ท23101 ม.3/2 ประชุม

วันพุธ 5/4(นิติ) ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ

5/5 (ท่องเท่ียว) On Demand On Demand

ท31101 ท23101 ท23101 ม.3/5

วันพฤหัสบดี ม.4/5 ม.3/3

On Demand

ท23101 ท23101 ม.3/3 ท32202 ม.5/4 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.3/5 ท23101 ม.3/7 PLC

On Demand On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอน  ครูเครือวัลย์  ปุจฉาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูท่ีปรึกษา ม. 3/2

โฮมรูม

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

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

ท33201 ท31203 ท33201 ม.6/2 วิชาเลือก ม. 4/5

วันจันทร์ ม.6/4 การฟังและดู การฟังและดู

ม.4/5(นิติ) On Demand On Demand

ท33201 ท33201 ท33201 ท33201 ท33201 ม.6/3 กิจกรรม

วันอังคาร ม.6/2 ม.6/3 ม.6/5 ม.6/4 ชุมนุม PLC

On Demand On Demand

ท33201 ท33201 ม.6/1 ท33201 ม.6/5 ประชุม

วันพุธ ม.6/1 ท33201 ม.6/4 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ท33201 ท33201

วันพฤหัสบดี ม.6/3 ม.6/5

ท33201 ท33201 วิชาเลือก ม.4/5 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.6/2 ม.6/1 การฟังและดู PLC

On Demand

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูนฤเทพ  บัวพัฒน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา  ม.6/3

โฮมรูม

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

ท21101 ท21101 ท21101 ม.1/2

วันจันทร์ ม.1/2 ม.1/4 ท21101 ม.1/3

On Demand

ท21101 ท23201 ท23201 ท21202 กิจกรรม

วันอังคาร ม.1/3 ม.3/3 ม.3/4 ม.1/5 ชุมนุม PLC

On Demand

ท21101 ท21101 ท21202 ท21101 ท21101 ม.1/6 ประชุม

วันพุธ ม.1/2 ม.1/4 ม.1/7 ม.1/6 ท23201 ม.3/3 ลูกเสือ ม.1 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ท21101 ท21101 ม.1/4

วันพฤหัสบดี ม.1/6

On Demand

ท21101 ท23201 ม.3/4 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.1/3 PLC

On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณฐพร  ชาวพงษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม.1/3

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

ท22101 ท22201

วันจันทร์ ม.2/4 ม.2/7

ท31101 ท22101 ท22101 ท22201 ม.2/7 กิจกรรม

วันอังคาร ม.4/2 ม.2/6 ม.2/5 ชุมนุม PLC

On Demand On Demand

I22201 ท22101 ท22101 ม.2/4 ประชุม

วันพุธ ม.2/2 ม.2/6 ลูกเสือ ม.2 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ท22101 I22201 ท22101 ม.2/6

วันพฤหัสบดี ม.2/5 ม.2/3 I22201 ม.2/3

On Demand

ท22101 I22201ม.2/2 ท22101 ม.2/5 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.2/4 ท31101 ม.4/2 PLC

On Demand On Demand

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณภัทร์วรัญญ์  พิมพ์หล่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม.2/5

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

ท22101 ท31201 ท21201 ท22101 ม.2/3

วันจันทร์ ม.2/3 ม.4/4 ม.1/6

On Demand

ท22101 ท22101 ท22101 ท31201 ม.4/4 กิจกรรม

วันอังคาร ม.2/7 ม.2/2 ม.2/1 ชุมนุม PLC

On Demand On Demand

ท21201 ท22101 ม.2/7 ประชุม

วันพุธ ม.1/8 ลูกเสือ ม.2 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ท22101 ท22101 ท22101 ม.2/1

วันพฤหัสบดี ม.2/7 ม.2/2 I22201 ม.2/3

On Demand

ท22101 ท22101 ท21201 ม.1/8 ท21201 ม.1/6 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.2/1 ม.2/3 ท31101 ม.4/2 ท22101 ม.2/2 PLC

On Demand On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูรวิพร  บุญมณี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม.2/7

โฮมรูม

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


