
        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว30104 ว30104 ม.4/2 ว30104 ม.4/1 ประชุม
วันจันทร์ ม.4/1 ว32261 ม.5/3 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand
ว30103 ว30103 ว32261 ม.5/2 กิจกรรม

วันอังคาร ม.4/2 ม.4/1 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว30104 ว30103 ว32261
วันพุธ ม.4/2 ม.4/1 ม.5/2

ว30103 ม.4/1 ว30103 ม.4/2
วันพฤหัสบดี

On Demand On Demand
ว30103 ว32261 ว32261 ว32261 ม.5/1 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.4/2 ม.5/1 ม.5/3 PLC
On Demand

ม.1/1 ประชุมวิชาการ

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูณัฐติญา  พุทธิโชติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูท่ีปรึกษา ม.4/2

โฮมรูม

ว21201
ม.1/2

ว21201

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว33221 ว32221 ว32221 ว32221 ม.5/1 ว32221 ม.5/2 ประชุม
วันจันทร์ ม.6/1 ม.5/2 ม.5/3 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand
ว33281 ว33221 ว32221 ว33281 ม.6/4 กิจกรรม

วันอังคาร ม.6/4 ม.6/2 ม.5/1 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว32221 ว33281 ว33221 ม.6/1
วันพุธ ม.5/2 ม.6/3 ว33221 ม.6/2

222 On Demand
ว22201 ว32221 ว33221 ว33281 ว32221 ม.5/3

วันพฤหัสบดี ม.2/2 ม.5/1 ม.6/1 ม.6/4
On Demand

ว33221 ว33281 ว32221 ว33281 ม.6/3 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.6/2 ม.6/3 ม.5/3 PLC

On Demand

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูดลฤดี  ปัสสา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูท่ีปรึกษา ม. 6/2

โฮมรูม



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว33201 ว33201 ว33281 ว21205 ว21205 ม.1/4 ประชุม
วันจันทร์ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/5 ม.1/4 กลุ่มสาระ

On Demand
ว33281 ม.6/5 กิจกรรม

วันอังคาร ว33261 ม.6/2 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว33281 ว33201 ว33201 ว23201 ว33201 ม.6/1 ว23201 ม.3/1
วันพุธ ม.6/5 ม.6/1 ม.6/2 ม.3/1

On Demand On Demand On Demand
ว33261 ว33261 ว33201 ม.6/2 ว23201 ม.3/2

วันพฤหัสบดี ม.6/2 ม.6/1 ว33201 ม.6/2
On Demand On Demand

ว23201 ว33261 ม.6/1 ว33201 ม.6/1 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.3/2 PLC

On Demand On Demand

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอภิชาติ  แสนโคตร   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ครูท่ีปรึกษา ม.6/1

โฮมรูม

ประชุมฝ่ายบริหาร

ประชุมวิชาการ



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว22101 ว22101 ว22101 ม.2/6 ประชุม
วันจันทร์ ม.2/7 ม.2/3 กลุ่มสาระ

On Demand
ว22101 ว22101 ว22101 ม.2/1 กิจกรรม

วันอังคาร ม.2/3 ม.2/2 ว22101 ม.2/3 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว22101 ว22101 ว22101 ว22101 ม.2/4 ว22101 ม.2/2 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.2/6 ม.2/5 ม.2/2 ว22101 ม.2/5 เนตรนารี

On Demand On Demand On Demand
ว22101 ว22101 ว33283 ว33283 ม.6/1

วันพฤหัสบดี ม.2/7 ม.2/4 ม.6/1
On Demand

ว22101 ว22101 ว22101 ว22101 ม.2/7 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.2/6 ม.2/5 ม.2/4 PLC

On Demand

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูปิยะวรรณ  เรืองสา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

ครูท่ีปรึกษา ม. 2/2

โฮมรูม

ว22101
ม.2/1



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว32201 ว32201 ว32201 ม.5/2 ว32201 ม.5/2 ประชุม
วันจันทร์ ม.5/3 ม.5/2 กลุ่มสาระ

On Demand On Demand
ว32201 ว30103 ว32201 ม.5/1 กิจกรรม

วันอังคาร ม.5/2 ม.5/4 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว32201 ว32281 (กีฬา) ว30103 ม.5/5 ว32201 ม.5/3 วิชาเลือก ม.5/4

วันพุธ ม.5/1 ปฏิบัติการวิทย์ฯ ว30103 ม.5/4
ม.5/4 On Demand On Demand On Demand

ว32281 (กีฬา) ว32201 ว30103 ว32201 ม.5/1
วันพฤหัสบดี ปฏิบัติการวิทย์ฯ ม.5/3 ม.5/5 ว32201 ม.5/3

ม.5/4 On Demand
ว30103 ว30103 ว32201 ว32201 ม.5/1 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.5/4 ม.5/5 ม.5/1 PLC
On Demand

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูศักด์ิชัย  ราชนิยม     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูท่ีปรึกษา ม.5/1

โฮมรูม ประชุมกลุ่มบริหารท่ัวไป

ประชุมวิชาการ

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



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว21101 ว21101 ว21101 ว21101 ว21101 ม.1/2 ประชุม
วันจันทร์ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/7 ม.1/5 ว21101 ม.1/3 กลุ่มสาระ

On Demand
ว21101 ว21101 ว21101 ว21101 ม.1/7 กิจกรรม

วันอังคาร ม.1/7 ม.1/3 ม.1/1 ว30102 ม.4/1 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว21101 ว21101 ว21101 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.1/5 ม.1/2 ม.1/3 เนตรนารี

On Demand
ว30102 ว21203 ว30102 ม.4/2

วันพฤหัสบดี ม.4/2 ม.1/3
On Demand

ว30102 ว21203 ว21203 ม.1/3 ว21101 ม.1/1 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.4/2 ม.1/3 ว21101 ม.1/5 PLC

On Demand On Demand

ครูท่ีปรึกษา ม. 1/3

โฮมรูม

ว30102
ม.4/1

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูจิราพร  ยกต้ัง     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว30101 ว30101 ว30101 ว30101 ม.4/4 ประชุม
วันจันทร์ ม.4/5 ม.4/3 ม.4/2 กลุ่มสาระ

On Demand
ว30101 ว31285 ว30101 ว30101 ม.4/2 เลือก ม.4/2 กิจกรรม

วันอังคาร ม.4/1 ม.4/4 ม.4/3 ว31285 ม.4/4 ว31285 ม.4/3 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand On Demand

ว32281 ว30101 ว30101 ม.4/5 ว30101 ม.4/3
วันพุธ STEMเพ่ือสุขภาพ (วิทย์กีฬา) ม.4/5

ม.5/4 On Demand On Demand
ว31282 ว30101 ว30101 ม.4/1

วันพฤหัสบดี STEMเพ่ือสุขภาพ ม.4/4
ม.4/2 On Demand
ว30101 ว30101 ว30101 วิชาเลือก ม.5/4 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 PLC
On Demand

ครูท่ีปรึกษา ม. 4/4

โฮมรูม

ประชุมวิชาการ

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูภิญญดา  พรมกลาง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว23101 ว23101 ว23101 ว23101 ว23101 ม.3/6 ประชุม
วันจันทร์ ม.3/3 ม.3/6 ม.3/4 ม.3/1 กลุ่มสาระ

On Demand
ว23101 ว20205 ว23101 ว23101 ว23101 ม.3/7 กิจกรรม

วันอังคาร ม.3/1 ม.3/1 ม.3/5 ม.3/3 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand

ว23101 ว23101 ว23101 ม.3/5 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.3/6 ม.3/7 เนตรนารี

On Demand On Demand
ว23101 ว23101 ว23101 ม.3/4 ว23101 ม.3/1

วันพฤหัสบดี ม.3/7 ม.3/2
On Demand On Demand

ว23101 ว23101 ว23101 ว23101 ม.3/2 ว23101 ม.3/3 ว20205 ม.3/1 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.3/2 ม.3/5 ม.3/4 PLC

On Demand On Demand On Demand

ครูท่ีปรึกษา ม.3/2

โฮมรูม

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน    ครูกมลชนก  คนชาญ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



        เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
     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 17.00-17.50

ว21101 ว21101 ม.1/8 ประชุม
วันจันทร์ ม.1/4 กลุ่มสาระ

On Demand
ว32241 ว21101 ว32241 ว21101 ว32241 ม.5/1 ว21101 ม.1/6 กิจกรรม

วันอังคาร ม.5/2 ม.1/6 ม.5/3 ม.1/8 ว33241 ม.6/1 ชุมนุม PLC
On Demand On Demand On Demand

ว32241 ว21101 ว21101 ว21101 ม.1/4 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.6/1 ม.1/6 ม.1/8 ว33241 ม.6/2 เนตรนารี

On Demand On Demand
ว32241 ว33241 ว32241 ว21101 ว32241 ม.5/2

วันพฤหัสบดี ม.5/1 ม.6/2 ม.5/3 ม.1/4
On Demand

ว32241 ว33241 ว32241 ว32241 ว32241 ม.5/3 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.5/1 ม.6/1 ม.6/2 ม.5/2 PLC

On Demand

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน   ครูณัฐวัฒน์  สุกแดง    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูท่ีปรึกษา ม.1/4

โฮมรูม

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



      เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
    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 17.00-17.50

ว32101 ว31101 ว21284 ม.1/5

วันจันทร์ ม.5/1 ม.4/1
On Demand

ว32101 ว31101 ว32101 ว31101 เทคโน,แพทย์ กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.5/4 ม.4/2 ม.5/2 ม.4/4 อรวรรณ ภิญญดา ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ว21284 ว32101 I32201 ม.5/2

วันพุธ ม.1/5 ม.5/5
On Demand

ว31281 ว31101 ว32101
วันพฤหัสบดี ม.4/2 ม.4/5 ม.5/3

ว31101 I32201 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.4/3 ม.5/2 PLC

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอรวรรณ  จิตประไพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โฮมรูม

ประชุมวิชาการ

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



      เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
    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 17.00-17.50

ว22103 ว22103 ว22103 ว22103 ว22103

วันจันทร์ ม.2/6 ม.2/7 ม.2/5 ม.2/3 ม.2/2

ว23103 ว22283 ว22103 ว22103 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.3/6 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ว23103 ว23103 ว23103 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.3/2 ม.3/1 ม.3/5 เนตรนารี

On Demand

ว21103 ว21103 ว23103 ว21103
วันพฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/8 ม.3/4 ม.1/5 ว22283 ม.2/3

On Demand

ว21103 ว23103 ว23103 ว21103 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.1/7 ม.3/3 ม.3/7 ม.1/6 PLC

ครูท่ีปรึกษา ม.2/3

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

ประชุมกลุ่มบริหารท่ัวไป

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

ตารางสอน  ครูสุวิบูลย์  พิมพ์ศรวงษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564



  เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
 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 17.00-17.50

ว33101 ว23281 ว33284 ม.6/1

วันจันทร์ ม.6/2 ม.3/5
On Demand

ว33284 ว23281 ว33101 ว21283 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.6/3 ม.3/7 ม.6/1 ม.1/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ว33101 33284 ว33284 ว33101 ว21281 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.6/3 ม.6/2 ม.6/5 ม.6/4 ม.1/2 เนตรนารี

On Demand

ว33284 ว23281 ว33101 ว33284 ม.6/3 ว21283 ม.1/4

วันพฤหัสบดี ม.6/4 ม.3/6 ม.6/5
On Demand On Demand

ว33284 ว21281 ว33284 ม.6/5 ว33284 ม.6/4 ว33284 ม.6/2 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.6/1 ม.1/1 PLC

On Demand On Demand On Demand

ครูท่ีปรึกษา ม.1/4

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

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

ตารางสอน  ครูอาทิตย์  พลสุวรรณ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564



   เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
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 17.00-17.50

ว21281 ว21281 ว21281 ว21281 ว21103

วันจันทร์ ม.1/5 ม.1/6 ม.1/8 ม.1/7 ม.1/1

ว21281 ว22281 ว21103 ว23281 ว21281 กิจกรรม ประชุม
วันอังคาร ม.1/4 ม.2/5 ม.1/2 ม.3/2 ม.1/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ว22281 ว23281 ว23281 ว22281 ลูกเสือ/
วันพุธ ม.2/4 ม.3/4 ม.3/3 ม.2/2 เนตรนารี

On Demand

ว22281 ว31284 ว31284
วันพฤหัสบดี ม.2/6 ม.4/3 เลือก ม.4/3

On Demand

ว22281 ว22281 ว21103 ว22281 ว23281 กิจกรรม
วันศุกร์ ม.2/1 ม.2/3 ม.1/3 ม.2/7 ม.3/1 PLC

ครูท่ีปรึกษา ม.1/5

โฮมรูม

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

ตารางสอน    ครูอนุชา  บุญรินทร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564


