
        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

ส32101 ศ32101 ว32101 แนะแนว ว32221 ท32101 อ32101

วันจันทร์ ครูกิตติภา ครูกฤติกร ครูอรวรรณ ครูทวินันท์ ครูดลฤดี ครูจารุวรรณ ครูน าชัย

On Demand On Demand On Demand

I 32201 ท32101 ค32201 ว32221 ว32241 ว32201 กิจกรรม

วันอังคาร ครูอรวรรณ ครูจารุวรรณ ครูสุมนา ครูดลฤดี ครูณัฐวัฒน์ ครูศักด์ิชัย ชุมนุม

ราชแผน On Demand On Demand On Demand

ค32201 ค32101 ว32201 อ32101 ส32101 ค32201 I 32201

วันพุธ ครูสุมนา ครูสุมนา ครูศักด์ิชัย ครูน าชัย ครูกิตติภา ครูสุมนา ครูอรวรรณ

On Demand On Demand On Demand

ว32241 ว32221 ส32102 พ32101 พ32102 ว32201 ค32101

วันพฤหัสบดี ครูณัฐวัฒน์ ครูดลฤดี ครูวรรณนิษา สิทธิโชค วิมณเทียร ครูศักด์ิชัย ครูสุมนา

On Demand On Demand

ว32241 อ32101 ว32261 ว32201 ว32201 ว32261

วันศุกร์ ครูณัฐวัฒน์ ครูJosil ครูณัฐติญา ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ครูณัฐติญา

On Demand On Demand

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

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูศักด์ิชัย  ราชนิยม

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

ท32101 ค32101 ว32221 ว32201 ว32201 ว32221 ว32201

วันจันทร์ ครูจารุวรรณ ครูสุมนา ครูดลฤดี ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย ครูดลฤดี ครูศักด์ิชัย

On Demand On Demand On Demand

ว32241 ว32201 ว32101 ค32201 พ32101 พ32102 ว32261 กิจกรรม

วันอังคาร ครูณัฐวัฒน์ ครูศักด์ิชัย ครูอรวรรณ ครูสุมนา สิทธิโชค วิมณเทียร ครูณัฐติญา ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand

ว32221 ส32102 ค32201 ว32261 อ32101 ค32201 I 32201

วันพุธ ครูดลฤดี ครูวรรณนิษา ครูสุมนา ครูณัฐติญา ครูน าชัย ครูสุมนา ครูอรวรรณ

On Demand On Demand On Demand

ส32101 อ32101 พ32101 พ32102 แนะแนว ค32101 ว32241

วันพฤหัสบดี ครูกิตติภา ครูJosil สิทธิโชค วิมณเทียร ครูทวินันท์ ครูสุมนา ครูณัฐวัฒน์

On Demand On Demand

อ32101 ศ32101 I 32201 ว32241 ส32101 ท32101

วันศุกร์ ครูน าชัย ครูกฤติกร ครูอรวรรณ ครูณัฐวัฒน์ ครูกิตติภา ครูจารุวรรณ

จิตประไพ On Demand On Demand

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูจารุวรรณ เทียนเงิน , ครูอรวรรณ จิตประไพ

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

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

ว32201 แนะแนว อ32101 ว32221 ส32101 อ32101 ว32261

วันจันทร์ ครูศักด์ิชัย ครูทวินันท์ ครูJosil ครูดลฤดี ครูกิตติภา ครูน าชัย ครูณัฐติญา

On Demand On Demand On Demand

ค32101 I 32201 ว32241 ท32101 พ32101 พ32102 I 32201 กิจกรรม

วันอังคาร ครูสุมนา ครูศิวนัท ครูณัฐวัฒน์ ครูจารุวรรณ สิทธิโชค วิมณเทียร ครูศิวนัท ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand

อ32101 ศ32101 ส32101 ค32201 ค32101 ว32201 ค32201

วันพุธ ครูน าชัย ครูกฤติกร ครูกิตติภา ครูสุมนา(นิติ) ครูสุมนา ครูศักด์ิชัย ครูสุมนา (นิติ)

On Demand On Demand On Demand

ค32201 ว32201 ว32241 ว32101 ว32201 ว32221

วันพฤหัสบดี ครูสุมนา (นิติ) ครูศักด์ิชัย ครูณัฐวัฒน์ ครูอรวรรณ ครูศักด์ิชัย ครูดลฤดี

On Demand On Demand

พ32101 พ32102 ส32102 ว32221 ว32261 ท32101 ว32241

วันศุกร์ สิทธิโชค วิมณเทียร ครูวรรณนิษา ครูดลฤดี ครูณัฐติญา ครูจารุวรรณ ครูณัฐวัฒน์

On Demand On Demand

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูสุมนา  แทนบุญช่วย

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

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

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

ศ32101 อ32101 วิชาเลือก อ32101 ส32101 I 32201 วิชาเลือก

วันจันทร์ ครูกฤติกร ครูJosil ครูปิยะเนตร (นิติ) ครูน าชัย ครูกิตติภา ครูวิมณเทียร ครูกาญจนา (นิติ) 

ครูสุมนา (กีฬา) On Demand On Demand ครูอนุวัฒน์ (กีฬา) 

ว32101 I 32201 ว30103 ส32101 ค32101 วิชาเลือก กิจกรรม

วันอังคาร ครูอรวรรณ ครูวิมณเทียร ครูศักด์ิชัย ครูกิตติภา ครูสุมนา ครูสุมนา(กีฬา) ชุมนุม

On Demand ครูปิยะเนตร(นิติ) On Demand

วิชาเลือก แนะแนว ท32101 วิชาเลือก วิชาเลือก ว30103 ครูสุมนา(นิติ)

วันพุธ ครูเครือวัลย์ (นิติ) ครูทวินันท์ ครูจารุวรรณ ครูสุมนา(นิติ) ครูสุนีย์ (นิติ) ครูศักด์ิชัย ครูศักด์ิชัย(กีฬา)

ครูภิญญดา (กีฬา) ครูศักด์ิชัย(กีฬา) ครูสิทธิโชค (กีฬา) On Demand On Demand

วิชาเลือก วิชาเลือก วิชาเลือก ส32102 ท32101 อ32101

วันพฤหัสบดี ครูสุมนา (นิติ) ครูสุนีย์ (นิติ) ครูกาญจนา (นิติ) ครูวรรณนิษา ครูจารุวรรณ ครูน าชัย

ครูศักด์ิชัย (กีฬา) ครูสิทธิโชค (กีฬา) ครูอนุวัฒน์ (กีฬา) On Demand On Demand

ว30103 วิชาเลือก พ32101 พ32102 ค32101 พ32101 พ32102 วิชาเลือก

วันศุกร์ ครูศักด์ิชัย ครูสุมนา(กีฬา)(323) สิทธิโชค วิมณเทียร ครูสุมนา สิทธิโชค วิมณเทียร ครูเครือวัลย์ (นิติ) 

ครูปิยะเนตร(นิติ)(244) On Demandครูภิญญดา (กีฬา) 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูปิยะเนตร  ม่วงมีค่า , ครูวรรณนิษา  ค าบุญเรือง  

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

อ32101 ส32102 วิชาเลือก ส32101 I 32201 วิชาเลือก อ32201

วันจันทร์ ครูJosil ครูวรรณนิษา ครูอิทธิณัติ  ครูอนุรักษ์ ครูกิตติภา ครูอิทธิณัติ ครูลักขณา ครูชนัตตา

กาบีรอน,นันทิชา,กิตติภูมิ,วาสนา On Demand ครูศิวนัท On Demand

แนะแนว อ32201 วิชาเลือก ศ32101 อ32101 วิชาเลือก กิจกรรม

วันอังคาร ครูทวินันท์ ครูชนัตตา ครูอิทธิณัติ  ครูอนุรักษ์ ครูกฤติกร ครูน าชัย เครือวัลย์ , กาบีรอน ชุมนุม

กาบีรอน,นันทิชา,กิตติภูมิ,วาสนา On Demand นันทิชา, กิตติภูมิ, วาสนา On Demand

วิชาเลือก พ32101 พ32102 I 32201 ว32101 ว30103 วิชาเลือก พ32101 พ32102

วันพุธ เครือวัลย์ , กาบีรอน สิทธิโชค วิมณเทียร ครูอิทธิณัติ ครูอรวรรณ ครูศักด์ิชัย ครูอิทธิณัติ  ครูอนุรักษ์ สิทธิโชค วิมณเทียร

นันทิชา, กิตติภูมิ, วาสนา On Demand กาบีรอน,นันทิชา,กิตติภูมิ,วาสนา On Demand

วิชาเลือก ค32101 ว30103 ท32101 วิชาเลือก ค32101

วันพฤหัสบดี ครูอิทธิณัติ,ครูศิวนัท ครูคะเณศร์ ครูศักด์ิชัย ครูจารุวรรณ ครูอิทธิณัติ,ครูศิวนัท ครูคะเณศร์

ครูอนุรักษ์ (242) ครูอนุรักษ์ On Demand

อ32201 อ32101 ว30103 วิชาเลือก ท32101 ส32101

วันศุกร์ ครูชนัตตา ครูน าชัย ครูศักด์ิชัย ครูลักขณา ครูจารุวรรณ ครูกิตติภา

ครูศิวนัท On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูน าชัย น าศิลป์ , ครูกฤติกร  บุญมี

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

พักกลางวัน

โฮมรูม


