
        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

พ31102 พ31101 ส31102 ว30104 ว31101 ง31101 อ31101 ว30104

วันจันทร์ ครูธนพล ครูอรวรรณ ครูณัฐติญา ครูอรวรรณ ครูศิวนัท ครูชนัตตา ครูณัฐติญา

On Demand On Demand

ว30101 ส31101 อ31101 ว30103 ค31201 ว30102 กิจกรรม

วันอังคาร ครูภิญญดา ครูกาญจนา ครูChristina ครูณัฐติญา ครูปิญชาน์ ครูจิราพร ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand

อ31101 อ31203 ว30103 ศ31101 ค31101 ท31101 พ31102 พ31101

วันพุธ ครูชนัตตา ครูChristina ครูณัฐติญา ครูกาบีรอน ครูปิญชาน์ ครูจารุวรรณ ครูธนพล

On Demand On Demand On Demand

แนะแนว ค31201 ว30103 ว30101

วันพฤหัสบดี ครูกฤษณา ครูปิญชาน์ ครูณัฐติญา ครูภิญญดา

On Demand On Demand

ว30101 ท31101 ค31101 ค31201 อ31203 ส31101

วันศุกร์ ครูภิญญดา ครูจารุวรรณ ครูปิญชาน์ ครูปิญชาน์ ครูChristina ครูกาญจนา

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูปิญชาน์ สมภักดี , Ms. Christina Pante Bigcas

ว30102

ครูจิราพร

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

ค31101 อ31101 ส31101 แนะแนว ว30101 ว30104 ส31101

วันจันทร์ ครูปิญชาน์ ครูชนัตตา ครูกาญจนา ครูกฤษณา ครูภิญญดา ครูณัฐติญา ครูกาญจนา

On Demand On Demand

ท31101 ว31101 ว30103 ค31201 ว30101 เทคโน, แพทย์ กิจกรรม

วันอังคาร ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูอรวรรณ ครูณัฐติญา ครูปิญชาน์ ครูภิญญดา ครูอรวรรณ ชุมนุม

On Demand  ครูภิญญดา On Demand

ว30104 ง31101 พ31102 พ31101 ค31201 อ31101 พ31102 พ31101 ค31101

วันพุธ ครูณัฐติญา ครูศิวนัท ครูธนพล ครูปิญชาน์ ครูชนัตตา ครูธนพล ครูปิญชาน์

On Demand On Demand On Demand

เทคโน, แพทย์ อ31101 ว30102 ส31102 ว30102 ว30103

วันพฤหัสบดี ครูอรวรรณ ครูChristina ครูจิราพร ครูอรวรรณ ครูจิราพร ครูณัฐติญา

 ครูภิญญดา On Demand On Demand

ว30102 ว30103 ว30101 ศ31101 ท31101 ค31201

วันศุกร์ ครูจิราพร ครูณัฐติญา ครูภิญญดา ครูกาบีรอน ครูณภัทร์วรัญญ์ ครูปิญชาน์

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
คุณครูท่ีปรึกษา  ครูณัฐติญา พุทธิโชติ

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

วิชาเลือกจีน,ญ่ีปุ่น ส31101 ว30101 ค31101 ท31101 ง31264 อ31201

วันจันทร์ ครูปาฏลี ครูกาญจนา ครูภิญญดา ครูปิญชาน์ ครูจารุวรรณ ครูดวงเดือน ครูน าชัย

ครูอนุรักษ์ On Demand On Demand On Demand

อ31201 อ31101 ท31101 ว30101 วิชาเลือกจีน,ญ่ีปุ่น ค31101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูน าชัย ครูChristina ครูจารุวรรณ ครูภิญญดา ครูปาฏลี ครูปิญชาน์ ชุมนุม

ครูอนุรักษ์ On Demand On Demand

ส31102 พ31102 พ31101 ศ31101 แนะแนว ส31101 พ31102 พ31101 ว30101

วันพุธ ครูอรวรรณ ครูธนพล ครูกาบีรอน ครูกฤษณา ครูกาญจนา ครูธนพล ครูภิญญดา

On Demand On Demand On Demand

ง31264 วิชาเลือกจีน,ญ่ีปุ่น ธุรกิจ, เทคโน ง31101 วิชาเลือกจีน,ญ่ีปุ่น ธุรกิจ, เทคโน

วันพฤหัสบดี ครูดวงเดือน ครูปาฏลี ครูกิตติภา ครูศิวนัท ครูปาฏลี ครูกิตติภา 

ครูอนุรักษ์ ครูอนุชา ครูอนุรักษ์ ครูอนุชา 

วิชาเลือกจีน,ญ่ีปุ่น ว31101 อ31201 อ31101 อ31101 ง31264

วันศุกร์ ครูปาฏลี ครูอรวรรณ ครูน าชัย ครูชนัตตา ครูชนัตตา ครูดวงเดือน

ครูอนุรักษ์ On Demand On Demand

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

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3

คุณครูท่ีปรึกษา  ครูชนัตตา ช่ืนจิตต์
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

อ31101 พ31202 ท31201 อ31101 ส31102 ว30101 อ31101

วันจันทร์ ครูChristina ครูวิมณเทียร ครูรวิพร ครูชนัตตา ครูอรวรรณ ครูภิญญดา ครูชนัตตา

On Demand On Demand

แนะแนว พ31102 พ31101 ว31285 ว31101 ว31285 ท31201 กิจกรรม

วันอังคาร ครูกฤษณา ครูธนพล ครูภิญญดา ครูอรวรรณ ครูภิญญดา ครูรวิพร ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand

ส31101 ท31101 อ31201 พ31201 ท31101 ค31101 ส31101

วันพุธ ครูกาญจนา ครูจารุวรรณ ครูกุลภัสสร ครูสิทธิโชค ครูจารุวรรณ ครูมยุรี ครูกาญจนา

On Demand On Demand On Demand

ค31201 ค31101 อ31201 ว30101 อ31201 พ31102 พ31101

วันพฤหัสบดี ครูปิญชาน์ ครูมยุรี ครูกุลภัสสร ครูภิญญดา ครูกุลภัสสร ครูธนพล

On Demand On Demand

ค31201 ง31101 ศ31101 ว30101 ค31201 พ31202

วันศุกร์ ครูปิญชาน์ ครูศิวนัท ครูกาบีรอน ครูภิญญดา ครูปิญชาน์ ครูวิมณเทียร

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูภิญญดา พรมกลาง , ครูธนพล  ชัยนคร 

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

ง31101 ว30101 แนะแนว วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก พ31102 พ31101

วันจันทร์ ครูศิวนัท ครูภิญญดา ครูกฤษณา ครูจารุวรรณ กฤติกร กิตติภูมิ วาสนา ครูศิวนัท ครูธนพล

ครูนฤเทพ กาบีรอน ปิญชาน์ ครูนฤเทพ On Demand

พ31102 พ31101 อ31201 ส31101 ค31101 อ31101 ท31101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูธนพล ครูปิยะเนตร ครูกาญจนา ครูมยุรี ครูชนัตตา ครูเครือวัลย์ ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand

อ31101 อ31101 วิชาเลือก ว30101 ว30101 วิชาเลือก วิชาเลือก

วันพุธ ครูChristina ครูชนัตตา ครูศิวนัท ครูภิญญดา ครูภิญญดา ครูสุนีย์  ครูกิตติภูมิ, กฤติกร กิตติภูมิ วาสนา

ครูปิญชาน์ On Demand กฤติกร,กาบีรอน,วาสนา กาบีรอน ปิญชาน์ 

ท31101 ว31101 ส31102 วิชาเลือก ค31101 วิชาเลือก

วันพฤหัสบดี ครูเครือวัลย์ ครูอรวรรณ ครูอรวรรณ ครูกาญจนา ครูกิตติภูมิ ครูมยุรี ครูกาญจนา ครูกิตติภูมิ

กฤติกร,กาบีรอน,วาสนา On Demand กฤติกร,กาบีรอน,วาสนา

วิชาเลือก ศ31101 อ31201 ส31101 วิชาเลือก อ31201

วันศุกร์ ครูสุนีย์  ครูกิตติภูมิ, ครูกาบีรอน ครูปิยะเนตร ครูกาญจนา จารุวรรณ นฤเทพ ครูปิยะเนตร

กฤติกร,กาบีรอน,วาสนา On Demand On Demand On Demand

คุณครูท่ีปรึกษา ครูกาญจนา วรสิงห์  , ครูศิวนัท อะโนราช
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

พักกลางวันโฮมรูม


