
        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบ9

     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

ส23101 ค23101 ท23101 ง23101 ว23101 ท23101 พ23101 พ23102

วันจันทร์ ครูอภิรดี ครูธีระพันธ์ุ ครูเครือวัลย์ ครูลักขณา ครูกมลชนก ครูเครือวัลย์ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร

On Demand On Demand

ว23101 ว20205 ท23101 อ23101 ค23101 ส23101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูกมลชนก ครูกมลชนก ครูเครือวัลย์ ครูChristina ครูธีระพันธ์ุ ครูอภิรดี ชุมนุม

On Demand On Demand

ว23103 ส23201 ว23201 อ23101 ลูกเสือ ว23201

วันพุธ ครูสุวิบูลย์ ครูวรรณนิษา ครูอภิชาติ ครูปิยะเนตร ม.3 ครูอภิชาติ

On Demand On Demand On Demand

ส23101 ศ23105 ค23201 จ23201 ศ23104 ค23101 ว23101

วันพฤหัสบดี ครูอภิรดี ครูกิตติภูมิ ครูธีระพันธ์ุ ครูอิทธิณัติ ครูวาสนา ครูธีระพันธ์ุ ครูกมลชนก

On Demand On Demand

แนะแนว พ23101 พ23102 ส23102 อ23101 ว23281 ค23201 ว20205

วันศุกร์ ครูทวินันท์ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูนิธิมา ครูปิยะเนตร ครูอนุชา ครูธีระพันธ์ุ ครูกมลชนก

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูธีระพันธ์ุ  นาคายน 

ค20205

ครูปิญชาน์

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

ท23101 ส23101 ค23201 ส23201 อ23101 ส23101

วันจันทร์ ครูเครือวัลย์ ครูอภิรดี ครูธีระพันธ์ุ ครูวรรณนิษา ครูChristina ครูอภิรดี

On Demand

ส23101 ส23102 อ23101 ว23281 ท23101 ค23101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูอภิรดี ครูวรรณนิษา ครูปิยะเนตร ครูอนุชา ครูเครือวัลย์ ครูธีระพันธ์ุ ชุมนุม

On Demand On Demand

พ23101 พ23102 ว23103 ศ23105 ศ23104 อ23101 ท23101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูสุวิบูลย์ ครูกิตติภูมิ ครูวาสนา ครูปิยะเนตร ครูเครือวัลย์ ม.3

On Demand On Demand On Demand

ง23101 ค23101 จ23201 ว23101 พ23101 พ23102 ว23201

วันพฤหัสบดี ครูลักขณา ครูธีระพันธ์ุ ครูอิทธิณัติ ครูกมลชนก ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูอภิชาติ

On Demand On Demand

ว23101 แนะแนว ว23201 ค23101 ว23101 ค23201

วันศุกร์ ครูกมลชนก ครูทวินันท์ ครูอภิชาติ ครูธีระพันธ์ุ ครูกมลชนก ครูธีระพันธ์ุ

On Demand On Demand

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูเครือวัลย์  ปุจฉาการ , ครูกมลชนก คนชาญ

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

ว23101 ท23101 อ23101 ส23101 ค23101 อ23203

วันจันทร์ ครูกมลชนก ครูเครือวัลย์ ครูChristina ครูอภิรดี ครูคะเณศร์ ครูเสาวลักษณ์

On Demand

ส23201 พ23101 พ23102 ท23201 ว23101 ศ23104 ค23101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูวรรณนิษา ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูณฐพร ครูกมลชนก ครูวาสนา ครูคะเณศร์ ชุมนุม

On Demand On Demand

อ23101 ค23101 ว23281 ศ23105 ท23201 ส23101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูปิยะเนตร ครูคะเณศร์ ครูอนุชา ครูกิตติภูมิ ครูณฐพร ครูอภิรดี ม.3

On Demand On Demand On Demand

แนะแนว จ23201 ท23101 ส23102 อ23101 พ23101 พ23102

วันพฤหัสบดี ครูทวินันท์ ครูอิทธิณัติ ครูเครือวัลย์ ครูนิธิมา ครูปิยะเนตร ครูสิทธิโชค ครูธีรธร

On Demand On Demand

ง23101 ว23103 อ23203 ส23101 ท23101 ว23101

วันศุกร์ ครูลักขณา ครูสุวิบูลย์ ครูเสาวลักษณ์ ครูอภิรดี ครูเครือวัลย์ ครูกมลชนก

On Demand On Demand

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูอภิรดี วัศราติยานนท์ , ครูลักขณา เอ้ือใจ

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

ศ23104 ค23101 ส23102 ว23101 ท23101 ค23101

วันจันทร์ ครูวาสนา ครูคะเณศร์ ครูวรรณนิษา ครูกมลชนก ครูธิดารัตน์ ครูคะเณศร์

On Demand

อ23203 ศ23105 ง23101 ท23201 ส23101 พ23101 พ23102 กิจกรรม

วันอังคาร ครูเสาวลักษณ์ ครูกิตติภูมิ ครูลักขณา ครูณฐพร ครูนิธิมา ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ชุมนุม

On Demand On Demand

ส23101 ว23281 อ23101 จ23201 อ23203 ส23101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูนิธิมา ครูอนุชา ครูChristina ครูอิทธิณัติ ครูเสาวลักษณ์ ครูนิธิมา ม.3

On Demand On Demand On Demand

พ23101 พ23102 แนะแนว ว23103 อ23101 ท23101 ว23101

วันพฤหัสบดี ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูทวินันท์ ครูสุวิบูลย์ ครูน าชัย ครูธิดารัตน์ ครูกมลชนก

On Demand On Demand

ท23101 ค23101 ว23101 ส23201 ท23201 อ23101

วันศุกร์ ครูธิดารัตน์ ครูคะเณศร์ ครูกมลชนก ครูวรรณนิษา ครูณฐพร ครูน าชัย

On Demand On Demand

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูธิดารัตน์ บูรณวนิช, ครูสิทธิโชค  พ่ึงญาติ

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

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

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

ค23101 ส23101 ง23267 ว23281 อ23101 ง23267

วันจันทร์ ครูธีระพันธ์ุ ครูนิธิมา ครูเทวี ครูอาทิตย์ ครูน าชัย ครูเทวี

On Demand

พ23101 พ23102 ท23101 ว23101 ส23102 ส23201 ง23265 กิจกรรม

วันอังคาร ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูเครือวัลย์ ครูกมลชนก ครูนิธิมา ครูวรรณนิษา ครูเทวี ชุมนุม

On Demand On Demand

แนะแนว ส23101 ค23101 ว23103 ว23101 พ23101 พ23102 ลูกเสือ

วันพุธ ครูทวินันท์ ครูนิธิมา ครูธีระพันธ์ุ ครูสุวิบูลย์ ครูกมลชนก ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ม.3

On Demand On Demand On Demand

ศ23104 ง23265 ง23101 อ23101 ท23101 ส23101

วันพฤหัสบดี ครูวาสนา ครูเทวี ครูลักขณา ครูChristina ครูเครือวัลย์ ครูนิธิมา

On Demand On Demand

จ23201 ว23101 ศ23105 ท23101 ค23101 อ23101

วันศุกร์ ครูอิทธิณัติ ครูกมลชนก ครูกิตติภูมิ ครูเครือวัลย์ ครูธีระพันธ์ุ ครูน าชัย

On Demand On Demand

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ , ครูอิทธิณัติ เสวกโกเมต

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

พ23101 พ23102 จ23201 ว23101 อ23101 ค23101 ว23101

วันจันทร์ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูอิทธิณัติ ครูกมลชนก ครูChristina ครูธีระพันธ์ุ ครูกมลชนก

On Demand

ว23103 ง23265 ส23101 แนะแนว ท23101 พ23101 พ23102 กิจกรรม

วันอังคาร ครูสุวิบูลย์ ครูเทวี ครูนิธิมา ครูทวินันท์ ครูธิดารัตน์ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ชุมนุม

On Demand On Demand

ว23101 ศ23104 ท23101 ส23101 ง23265 อ23101 ลูกเสือ

วันพุธ ครูกมลชนก ครูวาสนา ครูธิดารัตน์ ครูนิธิมา ครูเทวี ครูปิยะเนตร ม.3

On Demand On Demand On Demand

ศ23105 ส23102 ว23281 ค23101 ศ23205 ส23101

วันพฤหัสบดี ครูกิตติภูมิ ครูนิธิมา ครูอาทิตย์ ครูธีระพันธ์ุ ครูกิตติภูมิ ครูนิธิมา

On Demand On Demand

อ23101 ง23101 ส23201 ศ23205 ค23101 ท23101

วันศุกร์ ครูปิยะเนตร ครูลักขณา ครูวรรณนิษา ครูกิตติภูมิ ครูธีระพันธ์ุ ครูธิดารัตน์

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูธีรธร วิศวปติ , ครูกิตติภูมิ  มีมอญ

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

ศ23105 พ23205 พ23101 พ23102 ค23101 ท23101 ค23101

วันจันทร์ ครูกิตติภูมิ ครูธีรธร ครูสิทธิโชค ครูธีรธร ครูธีระพันธ์ุ ครูเครือวัลย์ ครูธีระพันธ์ุ

On Demand

ท23101 ส23101 ว23281 อ23101 จ23201 ว23101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูเครือวัลย์ ครูอภิรดี ครูอาทิตย์ ครูปิยะเนตร ครูอิทธิณัติ ครูกมลชนก ชุมนุม

On Demand On Demand

ส23201 ค23101 ว23101 ง23265 ส23101 ง23265 ลูกเสือ

วันพุธ ครูวรรณนิษา ครูธีระพันธ์ุ ครูกมลชนก ครูเทวี ครูอภิรดี ครูเทวี ม.3

On Demand On Demand On Demand

ส23102 ว23101 อ23101 ง23101 พ23205 อ23101

วันพฤหัสบดี ครูนิธิมา ครูกมลชนก ครูChristina ครูลักขณา ครูธีรธร ครูปิยะเนตร

On Demand On Demand

ส23101 ศ23104 ว23103 แนะแนว ท23101 พ23101 พ23102

วันศุกร์ ครูอภิรดี ครูวาสนา ครูสุวิบูลย์ ครูทวินันท์ ครูเครือวัลย์ ครูสิทธิโชค ครูธีรธร

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูวาสนา  นาครัตน์  ,  ครูทวินันท์ ชุ่มจิตร

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

พักกลางวัน

โฮมรูม


