
        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

ว33201 ว33221 ค33201 ค33101 ส33241 ค33201 ว33284
วันจันทร์ ครูอภิชาติ ครูดลฤดี ครูวโรตม์ ครูวโรตม์ ครูกาญจนา ครูวโรตม์ ครูอาทิตย์

On Demand On Demand
ค33201 อ33203 อ33205 ว33101 ว33241 ค33101 กิจกรรม

วันอังคาร ครูวโรตม์ ครูพรพิมล ครูJosil ครูอาทิตย์ ครูณัฐวัฒน์ ครูวโรตม์ ชุมนุม
On Demand On Demand On Demand

ว33241 ว33201 ท33201 แนะแนว ท33201 ว33221 ว33201
วันพุธ ครูณัฐวัฒน์ ครูอภิชาติ ครูนฤเทพ ครูทวินันท์ ครูนฤเทพ ครูดลฤดี ครูอภิชาติ

On Demand On Demand On Demand
อ33203 ส33241 ว33221 ว33261 ว33283 ว33283 อ33203

วันพฤหัสบดี ครูChristina ครูอภิรดี ครูดลฤดี ครูอภิชาติ ครูปิยะวรรณ ครูปิยะวรรณ ครูพรพิมล
On Demand On Demand

ว33284 ว33241 ส33241 ท33201 ว33261 ว33201
วันศุกร์ ครูอาทิตย์ ครูณัฐวัฒน์ ครูกิตติภา ครูนฤเทพ ครูอภิชาติ ครูอภิชาติ

On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูอภิชาติ  แสนโคตร

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

ว33101 อ33203 ว33201 อ33203 ท33201 ค33201
วันจันทร์ ครูอาทิตย์ ครูChristina ครูอภิชาติ ครูพรพิมล ครูนฤเทพ ครูวโรตม์

On Demand On Demand
ท33201 ค33201 ว33221 ส33241 ว33261 อ33203 กิจกรรม

วันอังคาร ครูนฤเทพ ครูวโรตม์ ครูดลฤดี ครูกาญจนา ครูอภิชาติ ครูพรพิมล ชุมนุม
On Demand On Demand On Demand

ค33201 ว33284 ว33201 ส33241 ว33241 ว33221
วันพุธ ครูวโรตม์ ครูอาทิตย์ ครูอภิชาติ ครูอภิรดี ครูณัฐวัฒน์ ครูดลฤดี

On Demand On Demand
ว33261 ว33241 แนะแนว ค33101 ว33201 ว33201

วันพฤหัสบดี ครูอภิชาติ ครูณัฐวัฒน์ ครูทวินันท์ ครูวโรตม์ ครูอภิชาติ ครูอภิชาติ
On Demand On Demand

ว33221 ท33201 ว33241 ส33241 ค33101 ว33284
วันศุกร์ ครูดลฤดี ครูนฤเทพ ครูณัฐวัฒน์ ครูกิตติภา ครูวโรตม์ ครูอาทิตย์

On Demand On Demand

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูดลฤดี  ปัสสา

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2
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
อ33203 ค33201 แนะแนว ง33268 ค33101 ง33268

วันจันทร์ ครูพรพิมล ครูวโรตม์ ครูทวินันท์ ครูเทวี ครูวโรตม์ ครูเทวี
On Demand On Demand

ว33284 ท33201 ส33241 ค33101 ศ33201 ท33201 กิจกรรม
วันอังคาร ครูอาทิตย์ ครูนฤเทพ ครูอภิรดี ครูวโรตม์ ครูกาบีรอน ครูนฤเทพ ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand
ว33101 ส33241 ว33281 ส33241 ค33201

วันพุธ ครูอาทิตย์ ครูกิตติภา ครูดลฤดี ครูกาญจนา ครูวโรตม์
On Demand

ศ33201 ท33201 ค33201 พ33204 ว33284
วันพฤหัสบดี ครูกาบีรอน ครูนฤเทพ ครูวโรตม์ ครูธนพล ครูอาทิตย์

On Demand On Demand
อ33203 ว33281 พ33204 ว33281 อ33203

วันศุกร์ ครูChristina ครูดลฤดี ครูธนพล ครูดลฤดี ครูพรพิมล
On Demand On Demand

พักกลางวัน

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูนฤเทพ  บัวพัฒน์

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

ท33201 อ33203 พ33204 ส33241
วันจันทร์ ครูนฤเทพ ครูพรพิมล ครูธนพล ครูกาญจนา

ว33281 ญ33201 แนะแนว ท33201 ศ33201 ว33281 กิจกรรม
วันอังคาร ครูดลฤดี ครูอนุรักษ์ ครูทวินันท์ ครูนฤเทพ ครูกาบีรอน ครูดลฤดี ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand
ญ33201 ส33241 ง33268 ว33101 ท33201 อ33203

วันพุธ ครูอนุรักษ์ ครูอภิรดี ครูลักขณา ครูอาทิตย์ ครูนฤเทพ ครูพรพิมล
On Demand On Demand

ว33284 ศ33201 ญ33201 ว33281 ค33101 ง33268
วันพฤหัสบดี ครูอาทิตย์ ครูกาบีรอน ครูอนุรักษ์ ครูดลฤดี ครูวโรตม์ ครูลักขณา

On Demand On Demand
ส33241 อ33203 ค33101 พ33204 ว33284

วันศุกร์ ครูกิตติภา ครูChristina ครูวโรตม์ ครูธนพล ครูอาทิตย์
On Demand On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

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

พักกลางวัน

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูกิตติภา  นิมา , ครูอนุรักษ์  มุซายี

ญ33201
ครูอนุรักษ์

On Demand

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

ศ33201 ส33241 ง33268 ว33281
วันจันทร์ ครูกาบีรอน ครูกิตติภา ครูลักขณา ครูอภิชาติ

จ33201 แนะแนว ท33201 ส33241 ว33281 ศ33201 กิจกรรม
วันอังคาร ครูอิทธิณัติ ครูทวินันท์ ครูนฤเทพ ครูอภิรดี ครูอภิชาติ ครูกาบีรอน ชุมนุม

On Demand On Demand On Demand
ว33281 จ33201 ว33284 อ33203 ค33101 ท33201

วันพุธ ครูอภิชาติ ครูอิทธิณัติ ครูอาทิตย์ ครูChristina ครูวโรตม์ ครูนฤเทพ
On Demand On Demand

พ33204 ส33241 ท33201 ว33101 อ33203 พ33204
วันพฤหัสบดี ครูธนพล ครูกาญจนา ครูนฤเทพ ครูอาทิตย์ ครูพรพิมล ครูธนพล

On Demand On Demand
ค33101 อ33203 จ33201 ว33284 ง33268

วันศุกร์ ครูวโรตม์ ครูพรพิมล ครูอิทธิณัติ ครูอาทิตย์ ครูลักขณา
On Demand On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

พักกลางวัน

จ33201
ครูอิทธิณัติ

On Demand

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

คุณครูท่ีปรึกษา   ครูพรพิมล  เครือวรรณ , ครูวโรตม์  ศรีรัตนพาทานนท์

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

โฮมรูม


