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

ว21101 แนะแนว ส21102 ค21101 ว21103 ท21101 พ21101 พ21102

วันจันทร์ ครูจิราพร ครูกฤษณา ครูสิริมา ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ครูธิดารัตน์ ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์

On Demand On Demand
ค21101 ศ21101 ง21101 ศ21103 ว21101 อ21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูพุฒิพงศ์ ครูนันทิชา ครูดวงเดือน ครูวาสนา ครูจิราพร ครูกุลภัสสร ชุมนุม
On Demand On Demand

ค20201 ค21201 พ21101 พ21102 ท21101 ค21201 ค21201 ลูกเสือ
วันพุธ ครูพุฒิพงศ์ ครูพุฒิพงศ์ ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์ ครูธิดารัตน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูพุฒิพงศ์ ม.1

On Demand On Demand
ว21201 ว21201 อ21101 จ21201 ส21101 ค20201

วันพฤหัสบดี ครูณัฐติญา ครูณัฐติญา ครู Josil ครูปาฏลี ครูสิริมา ครูพุฒิพงศ์
On Demand On Demand

ส21101 ท21101 ว21281 อ21101 ส21101 ว21101
วันศุกร์ ครูสิริมา ครูธิดารัตน์ ครูอาทิตย์ ครูกุลภัสสร ครูสิริมา ครูจิราพร

On Demand

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

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา  นายพุฒิพงศ์  มะเดโช

พักกลางวัน

โฮมรูม



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

ท21101 ว21101 ค21101 อ21101 อ21101 ว21101 ท21101
วันจันทร์ ครูณฐพร ครูจิราพร ครูคะเณศร์ ครูกุลภัสสร ครูJosil ครูจิราพร ครูณฐพร

On Demand On Demand
ว21201 ว21201 ว21103 ค21101 ง21101 ส21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูณัฐติญา ครูณัฐติญา ครูอนุชา ครูคะเณศร์ ครูดวงเดือน ครูสิริมา ชุมนุม
On Demand On Demand

ท21101 จ21201 ว21101 ส21101 ว21281 พ21101 พ21102 ลูกเสือ
วันพุธ ครูณฐพร ครูปาฏลี ครูจิราพร ครูสิริมา ครูอาทิตย์ ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์ ม.1

On Demand On Demand
ค20201 ค21201 ส21102 พ21101 พ21102 ค21201 อ21101

วันพฤหัสบดี ครูพุฒิพงศ์ ครูพุฒิพงศ์ ครูสิริมา ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูกุลภัสสร
On Demand

แนะแนว ส21101 ศ21101 ศ21103 ค21101 ค20201
วันศุกร์ ครูกฤษณา ครูสิริมา ครูนันทิชา ครูวาสนา ครูคะเณศร์ ครูพุฒิพงศ์

On Demand On Demand

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

พักกลางวัน

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูกุลภัสสร  ป้องค า , Mrs.Josil Mae R Sumabong

โฮมรูม



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

ศ21101 ศ21103 ค21101 อ21101 พ21101 พ21102 ว21101 ท21101
วันจันทร์ ครูนันทิชา ครูวาสนา ครูพุฒิพงศ์ ครูJosil ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์ ครูจิราพร ครูณฐพร

On Demand On Demand
ส21101 ท21101 ว21101 ค21101 ว21281 อ21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูสุนีย์ ครูณฐพร ครูจิราพร ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ครูกุลภัสสร ชุมนุม
On Demand On Demand

ส21101 ค21203 ง21101 ว21101 แนะแนว ค21203 ลูกเสือ
วันพุธ ครูสุนีย์ ครูมยุรี ครูดวงเดือน ครูจิราพร ครูกฤษณา ครูมยุรี ม.1

On Demand On Demand
จ21201 ส21102 ค21203 ว21203 พ21101 พ21102 ส21101

วันพฤหัสบดี ครูปาฏลี ครูสิริมา ครูมยุรี ครูจิราพร ครูธีรธร ครูอนุวัฒน์ ครูสุนีย์
On Demand On Demand

อ21101 ท21101 ว21103 ว21203 ว21203 ค21101
วันศุกร์ ครูกุลภัสสร ครูณฐพร ครูอนุชา ครูจิราพร ครูจิราพร ครูพุฒิพงศ์

On Demand On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูณฐพร  ชาวพงษ์ , ครูจิราพร  ยกต้ัง

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

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

โฮมรูม



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

ง21101 ค21101 ท21101 ว21101 ว21205 อ21101 ว21205
วันจันทร์ ครูดวงเดือน ครูพุฒิพงศ์ ครูณฐพร ครูณัฐวัฒน์ ครูอภิชาติ ครูกุลภัสสร ครูอภิชาติ

On Demand On Demand
ว21281 จ21201 ค21101 ส21101 ว21283 ส21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูอนุชา ครูปาฏลี ครูพุฒิพงศ์ ครูสุนีย์ ครูอาทิตย์ ครูสุนีย์ ชุมนุม
On Demand On Demand

อ21101 ท21101 ศ21103 ศ21101 ว21101 ค21101 ลูกเสือ
วันพุธ ครูกุลภัสสร ครูณฐพร ครูวาสนา ครูนันทิชา ครูณัฐวัฒน์ ครูพุฒิพงศ์ ม.1

On Demand On Demand On Demand
ว21103 พ21102 พ21101 ค21201 ว21101 ท21101 ว21283

วันพฤหัสบดี ครูสุวิบูลย์ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูพุฒิพงศ์ ครูณัฐวัฒน์ ครูณฐพร ครูอาทิตย์
On Demand On Demand

อ21101 แนะแนว ส21102 ส21101 ค21201 พ21102 พ21101

วันศุกร์ ครูJosil ครูกฤษณา ครูสิริมา ครูสุนีย์ ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร

On Demand On Demand

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

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564
คุณครูท่ีปรึกษา   ครูอาทิตย์  พลสุวรรณ, ครูณัฐวัฒน์  สุกแดง

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4

โฮมรูม



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

ว21281 อ21101 ท21101 ว21101 จ21201 ค21101 ว21284, ส21221

วันจันทร์ ครูอนุชา ครูกุลภัสสร ครูธิดารัตน์ ครูจิราพร ครูปาฏลี ครูคะเณศร์ ครูอรวรรณ ครูสิริมา

On Demand On Demand
ส21102 อ21101 ค21101 พ21102 พ21101 ท21202 ส21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูสิริมา ครูJosil ครูคะเณศร์ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูณฐพร ครูสุนีย์ ชุมนุม
On Demand On Demand

ว21284, ส21221 ว21101 ส21101 ค21101 อ21201 อ21101 ลูกเสือ
วันพุธ ครูอรวรรณ ครูสิริมา ครูจิราพร ครูสุนีย์ ครูคะเณศร์ ครูพรพิมล ครูกุลภัสสร ม.1

วิชาเลือก On Demand On Demand
แนะแนว ศ21103 ศ21101 ว21103 อ21201 ท21101

วันพฤหัสบดี ครูกฤษณา ครูวาสนา ครูนันทิชา ครูสุวิบูลย์ ครูพรพิมล ครูธิดารัตน์
On Demand On Demand

อ21201 ส21101 ท21101 ง21101 ว21101 พ21102 พ21101

วันศุกร์ ครูพรพิมล ครูสุนีย์ ครูธิดารัตน์ ครูดวงเดือน ครูจิราพร ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูคะเณศร์  สมรัตน์  ,   ครูอนุชา  บุญรินทร์

พักกลางวัน

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

โฮมรูม



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

แนะแนว ว21281 ส21101 ค21101 ท21201 อ21101 ส21101
วันจันทร์ ครูกฤษณา ครูอนุชา ครุสุนีย์ ครูคะเณศร์ ครูรวิพร ครูกุลภัสสร ครุสุนีย์

On Demand On Demand
อ21101 ว21101 พ21201 อ21101 พ21102 พ21101 ว21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูJosil ครูณัฐวัฒน์ ครูสิทธิโชค ครูกุลภัสสร ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูณัฐวัฒน์ ชุมนุม
On Demand On Demand

จ21201 ว21101 ค21101 ท21101 ท21101 ค21101 ลูกเสือ
วันพุธ ครูปาฏลี ครูณัฐวัฒน์ ครูคะเณศร์ ครูณฐพร ครูณฐพร ครูคะเณศร์ ม.1

On Demand On Demand On Demand
ส21101 พ21202 ท21101 ส21102 พ21202 พ21201

วันพฤหัสบดี ครุสุนีย์ ครูธนพล ครูณฐพร ครูสิริมา ครูธนพล ครูสิทธิโชค
On Demand On Demand

ง21101 ศ21101 ศ21103 ว21103 พ21102 พ21101 ท21201
วันศุกร์ ครูดวงเดือน ครูนันทิชา ครูวาสนา ครูสุวิบูลย์ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูรวิพร

On Demand On Demand

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูท่ีปรึกษา   ครูอนุวัฒนฺ  ไชยศิลป์ ,  ครูกฤษณา  ประชากุล

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6

โฮมรูม



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

ส21102 ท21101 ว21101 ว21281 ค21101 อ21201 ส21101
วันจันทร์ ครูสิริมา ครูธิดารัตน์ ครูจิราพร ครูอนุชา ครูพุฒิพงศ์ ครูพรพิมล ครูสิริมา

On Demand On Demand
ว21101 ค21101 ส21101 อ21101 อ21201 ว21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูจิราพร ครูพุฒิพงศ์ ครูสิริมา ครูJosil ครูพรพิมล ครูจิราพร ชุมนุม
On Demand On Demand

อ21201 พ21102 พ21101 ท21202 จ21201 เลือกศิลปะ พ21102 พ21101 ลูกเสือ
วันพุธ ครูพรพิมล ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูณฐพร ครูปาฏลี ครูวาสนา ครูกิตติภูมิ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ม.1

ครูกฤติกร ครูกาบีรอน On Demand On Demand
ส21101 แนะแนว ศ21103 ศ21101 ท21101 เลือกศิลปะ

วันพฤหัสบดี ครูสิริมา ครูกฤษณา ครูวาสนา ครูนันทิชา ครูธิดารัตน์ ครูวาสนา ครูกิตติภูมิ

On Demand ครูกฤติกร ครูกาบีรอน

ว21103 อ21101 ง21101 ท21101 ค21101 อ21101
วันศุกร์ ครูสุวิบูลย์ ครูกุลภัสสร ครูดวงเดือน ครูธิดารัตน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูกุลภัสสร

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูสิริมา  ศรียาภัย ,  ครูกาบีรอน  กรดด า

พักกลางวัน

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

โฮมรูม



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

อ21101 ส21102 ว21281 ส21101 ง21261 พ21102 พ21101 ว21101
วันจันทร์ ครูกุลภัสสร ครูสิริมา ครูอนุชา ครูสุนีย์ ครูดวงเดือน ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูณัฐวัฒน์

On Demand On Demand
ส21202 ศ21103 จ21201 ว21101 ค21101 ท21101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูนิธิมา ครูวาสนา ครูปาฏลี ครูณัฐวัฒน์ ครูคะเณศร์ ครูธิดารัตน์ ชุมนุม
On Demand On Demand

ท21101 ส21101 ท21201 ว21101 ส21202 ง21261 ลูกเสือ
วันพุธ ครูธิดารัตน์ ครูสุนีย์ ครูรวิพร ครูณัฐวัฒน์ ครูนิธิมา ครูดวงเดือน ม.1

On Demand On Demand On Demand
อ21101 ว21103 ค21101 ท21101 ส21101 อ21101

วันพฤหัสบดี ครูJosil ครูสุวิบูลย์ ครูคะเณศร์ ครูธิดารัตน์ ครูสุนีย์ ครูกุลภัสสร
On Demand On Demand

พ21102 พ21101 ง21101 แนะแนว ศ21101 ท21201 ค21101
วันศุกร์ ครูอนุวัฒน์ ครูธีรธร ครูดวงเดือน ครูกฤษณา ครูนันทิชา ครูรวิพร ครูคะเณศร์

On Demand On Demand

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูท่ีปรึกษา   ครูดวงเดือน กลีบอุบล ,  ครูสุนีย์ เกียรติสมพร

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/8

โฮมรูม


