
        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

ค22101 I 32201 I 32201 พ22101 พ22102 ค20203

วันจันทร์ ครูผกายมาศ ครูผกายมาศ ครูผกายมาศ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูผกายมาศ

On Demand On Demand On Demand

ค22101 ส22101 ศ22101 ว22103 ท22101 ว22101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูผกายมาศ ครูศุภรัตน์ ครูกฤติกร ครูสุวิบูลย์ ครูรวิพร ครูปิยะวรรณ ชุมนุม

On Demand On Demand

ค20203 อ22101 แนะแนว ส22101 พ22101 พ22102 ค22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูผกายมาศ ครูเสาวลักษณ์ ครูกฤษณา ครูศุภรัตน์ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูผกายมาศ ม.2

On Demand On Demand

ศ22102 ส22102 ง22101 ค22201 อ22101 ท22101

วันพฤหัสบดี ครูนันทิชา ครูศุภรัตน์ ครูเทวี ครูผกายมาศ ครูเสาวลักษณ์ ครูรวิพร

On Demand On Demand

ว22281 ท22101 อ22101 จ22201 ค22201 ส22101

วันศุกร์ ครูอนุชา ครูรวิพร ครูJosil ครูปาฏลี ครูผกายมาศ ครูศุภรัตน์

On Demand On Demand

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

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูผกายมาศ  เหมชูเกียรต์ิ

ว22101

ครูปิยะวรรณ

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

ค22203 ศ22102 จ22201 ศ22101 ว22103 พ22101 พ22102 ค22101

วันจันทร์ ครูผกายมาศ ครูนันทิชา ครูปาฏลี ครูกฤติกร ครูสุวิบูลย์ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูผกายมาศ

On Demand On Demand

ง22101 ค22101 ท22101 ว22101 อ22101 อ22101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูเทวี ครูผกายมาศ ครูรวิพร ครูปิยะวรรณ ครูเสาวลักษณ์ ครูเสาวลักษณ์ ชุมนุม

On Demand On Demand

แนะแนว I 22201 ว22101 ว22281 ค22203 ว22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูกฤษณา ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูปิยะวรรณ ครูอนุชา ครูผกายมาศ ครูปิยะวรรณ ม.2

On Demand On Demand

ว22201 ส22101 ค22101 ท22101 ส22101 ค22203

วันพฤหัสบดี ครูดลฤดี ครูอรวรรณ ครูผกายมาศ ครูรวิพร ครูอรวรรณ ครูผกายมาศ

On Demand On Demand

ส22102 พ22101 พ22102 ส22101 อ22101 I 22201 ท22101

วันศุกร์ ครูศุภรัตน์ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูอรวรรณ ครูJosil ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูรวิพร

On Demand On Demand
พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูปิยะวรรณ  เรืองสา , ครูปาฏลี  พรหมอ่อน

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

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

ส22101 ท22101 ศ22101 ว22103 ว22101 ท22101 ค22101

วันจันทร์ ครูศุภรัตน์ ครูรวิพร ครูกฤติกร ครูสุวิบูลย์ ครูปิยะวรรณ ครูรวิพร ครูมยุรี

On Demand On Demand

ว22101 ว22283 ค22201 จ22201 ส22101 ว22101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูปิยะวรรณ ครูสุวิบูลย์ ครูผกายมาศ ครูปาฏลี ครูศุภรัตน์ ครูปิยะวรรณ ชุมนุม

On Demand On Demand

ง22101 แนะแนว ค22101 อ22101 อ22101 ส22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูเทวี ครูกฤษณา ครูมยุรี ครูJosil ครูเสาวลักษณ์ ครูศุภรัตน์ ม.2

On Demand On Demand On Demand

พ22101 พ22102 อ22101 I 22201 ค22101 ว22283 I 22201

วันพฤหัสบดี ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียรครูเสาวลักษณ์ ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูมยุรี ครูสุวิบูลย์ ครูณภัทร์วรัญญ์

On Demand On Demand

ศ22102 ว22281 ท22101 ส22102 ค22201 พ22101 พ22102

วันศุกร์ ครูนันทิชา ครูอนุชา ครูรวิพร ครูศุภรัตน์ ครูผกายมาศ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร

On Demand On Demand

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์ , ครูมยุรี  วังสะจันทานนท์

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

อ22101 ท22101 ค22101 ส22101 ง22101 พ22202 พ22201

วันจันทร์ ครูเสาวลักษณ์ ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูมยุรี ครูอรวรรณ ครูเทวี ครูธนพล ครูธนพล

On Demand On Demand

พ22101 พ22102 แนะแนว ว22103 I 22201 พ22202 I 22201 กิจกรรม

วันอังคาร ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูกฤษณา ครูสุวิบูลย์ ครูสิทธิโชค ครูธนพล ครูสิทธิโชค ชุมนุม

On Demand On Demand

ว22281 อ22101 จ22201 ส22101 ว22101 ท22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูอนุชา ครูJoSil ครูปาฏลี ครูอรวรรณ ครูปิยะวรรณ ครูณภัทร์วรัญญ์ ม.2

On Demand On Demand On Demand

ค22101 ศ22102 ศ22101 ว22101 ค22101 ส22101

วันพฤหัสบดี ครูมยุรี ครูนันทิชา ครูกฤติกร ครูปิยะวรรณ ครูมยุรี ครูอรวรรณ

On Demand On Demand

พ22201 ส22102 ท22101 ว22101 พ22101 พ22102 อ22101

วันศุกร์ ครูธนพล ครูศุภรัตน์ ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูปิยะวรรณ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียรครูเสาวลักษณ์

On Demand On Demand
พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูเสาวลักษณ์  คงทน , ครูวิมณเทียร  เพาะบุญ

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

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

ค22101 ส22201 ว22103 พ22101 พ22102 ศ22102 อ22201 ค22101

วันจันทร์ ครูมยุรี ครูศุภรัตน์ ครูสุวิบูลย์ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูนันทิชา ครูชนัตตา ครูมยุรี

On Demand On Demand

จ22201 ว22281 ส22101 แนะแนว ท22101 อ22101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูปาฏลี ครูอนุชา ครูศุภรัตน์ ครูกฤษณา ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูเสาวลักษณ์ ชุมนุม

On Demand On Demand

อ22101 ว22101 ส22102 I 22201 ว22101 ส22201 ลูกเสือ

วันพุธ ครูJosil ครูปิยะวรรณ ครูศุภรัตน์ ครูดวงเดือน ครูปิยะวรรณ ครูศุภรัตน์ ม.2

On Demand On Demand On Demand

ง22101 ท22101 อ22201 ส22101 I 22201 พ22101 พ22102

วันพฤหัสบดี ครูเทวี ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูชนัตตา ครูศุภรัตน์ ครูดวงเดือน ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร

On Demand On Demand

อ22101 ค22101 ว22101 ศ22101 ส22101 ท22101

วันศุกร์ ครูเสาวลักษณ์ ครูมยุรี ครูปิยะวรรณ ครูกฤติกร ครูศุภรัตน์ ครูณภัทร์วรัญญ์

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูท่ีปรึกษา   ครูศุภรัตน์  แนวเนียม , ครูณภัทร์วรัญญ์  พิมพ์หล่อ

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

ว22103 จ22201 I 22201 ศ22201 อ22101 ค22101 ว22101

วันจันทร์ ครูสุวิบูลย์ ครูปาฏลี ครูศิวนัท ครูวาสนา ครูเสาวลักษณ์ ครูมยุรี ครูปิยะวรรณ

On Demand On Demand

เลือกศิลปะ ท22101 ง22101 ศ22202 ศ22102 พ22101 พ22102 กิจกรรม

วันอังคาร ครูกฤติกร,ครูวาสนา ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูเทวี ครูกิตติภูมิ ครูนันทิชา ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ชุมนุม

ครูกิตติภูมิ,ครูกาบีรอน On Demand On Demand

ว22101 ส22101 อ22101 ท22101 ค22101 ส22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูปิยะวรรณ ครูอรวรรณ ครูJosil ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูมยุรี ครูอรวรรณ ม.2

On Demand On Demand

ศ22101 ว22281 ส22102 แนะแนว อ22101 ท22101

วันพฤหัสบดี ครูกฤติกร ครูอนุชา ครูศุภรัตน์ ครูกฤษณา ครูเสาวลักษณ์ ครูณภัทร์วรัญญ์

On Demand On Demand

ว22101 ส22101 ค22101 พ22101 พ22102 เลือกศิลปะ I 22201

วันศุกร์ ครูปิยะวรรณ ครูอรวรรณ ครูมยุรี ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูกฤติกร,ครูวาสนา ครูศิวนัท

ครูกิตติภูมิ,ครูกาบีรอน On Demand

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

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูเทวี  โพธ์ิไพจิตร , ครูนันทิชา  ณ โนนชัย

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

พ22101 พ22102 ว22103 ว22101 จ22201 ท22201 ส22202 พ22101 พ22102

วันจันทร์ ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร ครูสุวิบูลย์ ครูปิยะวรรณ ครูปาฏลี ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูนิธิมา ครูอนุวัฒน์ ครูวิมณเทียร

On Demand On Demand

ท22101 ส22202 แนะแนว I 22201 ค22101 ท22201 กิจกรรม

วันอังคาร ครูรวิพร ครูนิธิมา ครูกฤษณา ครูศิวนัท ครูผกายมาศ ครูณภัทร์วรัญญ์ ชุมนุม

On Demand On Demand

อ22101 ส22102 ศ22102 ศ22101 ท22101 ส22101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูเสาวลักษณ์ ครูศุภรัตน์ ครูนันทิชา ครูกฤติกร ครูรวิพร ครูอรวรรณ ม.2

On Demand On Demand On Demand

ส22101 ว22101 ท22101 อ22101 ค22101 อ22101

วันพฤหัสบดี ครูอรวรรณ ครูปิยะวรรณ ครูรวิพร ครูJosil ครูผกายมาศ ครูเสาวลักษณ์

On Demand On Demand

ส22101 ค22101 ง22101 ว22281 I 22201 ว22101

วันศุกร์ ครูอรวรรณ ครูผกายมาศ ครูเทวี ครูอนุชา ครูศิวนัท ครูปิยะวรรณ

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูรวิพร  บุญมณี , ครูอรวรรณ  ราชแผน

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

พักกลางวัน

โฮมรูม


