
       เวลา พบนักเรียน คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 คาบท่ี 9 คาบท่ี 10
       วัน 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส32101 ส33241 ส32101 ส32101 ม.5/3

วันจันทร์ ม5/1 ม.6/5 ม.5/5 ส32101 ม.5/4

On Demand

ส32101 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.5/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระฯ

ส33241 ส32101 ส32101 ม.5/1

วันพุธ ม.6/3 ม.5/3

On Demand

ส32101 ส31225 วิชาเลือก

วันพฤหัสบดี ม.5/2 สังคมและธุรกิจ1 4/3

ม.4/3 On Demand

ส33241 ส33241 ส33241 ส32101 ม.5/2 ส32101 ม.5/5 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.6/4 ม.6/1 ม.6/2 PLC

On Demand		On Demand

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูกิตติภา  นิมา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา ม. 6/4

โฮมรูม

ประชุมฝ่ายบริหาร

ประชุมกลุ่มบริหารท่ัวไป

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

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส23201 ส23101 ส23101 ส23101 ม3/2

วันจันทร์ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

On Demand

ส23101 ส23101 ส33241 ส33241 ส23101 ม3/1 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.3/2 ม.3/7 ม.6/3 ม.6/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

231 241 525 524 On Demand On Demand

ส33241 ส33241 ส23101 ม3/7 ส23101 ม3/3

วันพุธ ม.6/4 ม.6/2 ลูกเสือ ม.3

527 523 On Demand On Demand On Demand

ส23101 ส33241

วันพฤหัสบดี ม.3/1 ม.6/1

smart smart

ส23101 ส23101 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.3/7 ม.3/3 PLC

241 232

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอภิรดี  วัศราติยานนท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา ม. 3/3

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

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

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50
ส31101 ส31101 ส33241 ส33241 ส31101 ม4/2

วันจันทร์ ม.4/3 ม.4/2 ม.6/4 ม.6/1 วิชาเลือก(นิติ) ม.5/4

On Demand

ส31101 ส31101 ส33241 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.4/1 ม.4/5 ม.6/2 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ส31101 ส33241 ส31101 ม.4/3 ส31101 ม.4/4

วันพุธ ม.4/4 ม.6/3

On Demand On Demand

ส33241 ส32221 ส31222 วิชาเลือก ม.4/5

วันพฤหัสบดี ม.6/5 กฏหมายและการปกครอง3กฏหมายและการปกครอง3

ม.5/4 ม.4/5 On Demand

ส31101 ม.4/5 ส31101 ม.4/1 กิจกรรม

วันศุกร์ PLC

On Demand On Demand

ตารางสอน  ครูกาญจนา  วรสิงห์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564

ครูท่ีปรึกษา ม. 4/5

โฮมรูม

ประชุมบริหาร

งานบุคคล

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส23101 ส22202 ม.2/7

วันจันทร์ ม.3/5

On Demand

ส21202 ส22202 ส23101 ส23102 ส23101 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.1/8 ม.2/7 ม.3/6 ม.3/5 ม.3/4 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ส23101 ส23101 ส23101 ส21202 ม.1/8 ส23101 ม.3/4

วันพุธ ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ลูกเสือ ม.3

On Demand On Demand On Demand

ส23102 ส23102 ส23102 ส23101 ม.3/5

วันพฤหัสบดี ม.3/7 ม.3/6 ม.3/3 ส23101 ม.3/6

On Demand

ส23102 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.3/1 PLC

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564

ตารางสอน  ครูนิธิมา  อัศวบุญญาเลิศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูท่ีปรึกษา  ม.3/5

โฮมรูม

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



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

      วัน 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50
ส21101 ส21101 ส21101 ม.1/6

วันจันทร์ ม.1/6 ม.1/8

On Demand

ส21101 ส21101 ส21101 ม.1/4 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.1/3 ม.1/4 ส21101 ม.1/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ส21101 ส21101 ส21101 วิชาเลือก ม.5/4 วิชาเลือก ม.4/5

วันพุธ ม.1/3 ม.1/8 ม.1/5 ลูกเสือ ม.3

On Demand On Demand On Demand

ส21101 ส32221 ส21101 ม.1/8 ส21101 ม.1/3

วันพฤหัสบดี ม.1/6 กฏหมายและการปกครอง3

ม.5/4 On Demand On Demand

ส31222 ส21101 ส21101 กิจกรรม

วันศุกร์ กฏหมายและการปกครอง3 ม.1/5 ม.1/4 PLC

ม.4/5 

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสุนีย์ เกียรติสมพร   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา  ม.1/8

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

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

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส22101 ส22201

วันจันทร์ ม.2/3 ม.2/5

ส22101 ส22101 ส22101 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.2/1 ม.2/5 ม.2/3 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ส22102 ส22102 ส22101 ส22101 ม.2/3

วันพุธ ม.2/7 ม.2/5 ม.2/1 ส22201 ม.2/5 ลูกเสือ ม.2

On Demand On Demand

ส22102 ส22102 ส22101

วันพฤหัสบดี ม.2/1 ม.2/6 ม.2/5

ส22102 ส22102 ส22102 ส22101 ม.2/5 ส22101 ม.2/1 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.2/2 ม.2/4 ม.2/3 PLC

On Demand On Demand

ตารางสอน  ครูศุภรัตน์  แนวเนียม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564

ครูท่ีปรึกษา ม.2/5

โฮมรูม

ประชุมบริหารงานบุคคล

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

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส21102 ส21102 ส21102 ส21101 ม.1/7

วันจันทร์ ม.1/7 ม.1/8 ม.1/1 ส21221 ม.1/5

On Demand

ส21102 ส21101 ส21101 ม.1/2 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.1/5 ม.1/7 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand On Demand

ส21221 ส21101

วันพุธ สังคมเพ่ือธุรกิจ ม.1/2 ลูกเสือ ม.1

ม.1/5 On Demand

ส21101 ส21102 ส21102 ส21102 ส21101 

วันพฤหัสบดี ม.1/7 ม.1/3 ม.1/2 ม.1/6 ม.1/1

On Demand

ส21101 ส21101 ส21102 ส21101 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/1 PLC

โฮมรูม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูสิริมา  ศรียาภัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา ม.1/7

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส32102 ส23102 ส23201

วันจันทร์ ม.5/5 ม.3/4 ม.3/2

ส23201 ส23102 ส23201 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.3/3 ม.3/2 ม.3/5 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ส23201 ส32102 ส23201

วันพุธ ม.3/7 ม.5/2 ม.3/1

ส32102 ส32102

วันพฤหัสบดี ม.5/1 ม.5/4

ส32102 ส23201 ส23201 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.5/3 ม.3/6 ม.3/4 PLC

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

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูวรรณนิษา ค าบุญเรือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา ม.5/4

โฮมรูม

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 08.30-09.0009.00-09.5009.50-10.4010.40-12.0012.00-12.5012.50-13.4013.40-14.3014.30-15.2015.20-16.1016.10-17.00 17.00-17.50

ส31102 ส22101 ส31102

วันจันทร์ ม.4/1 ม.2/4 ม.4/4

I32201 กิจกรรม ประชุม

วันอังคาร ม.5/1 ชุมนุม PLC กลุ่มสาระ

On Demand

ส31102 ส22101 ส22101 ส22101 ม.2/6 I32201 5/1

วันพุธ ม.4/3 ม.2/6 ม.2/4 ส22101 ม.2/7 ลูกเสือ ม.2

On Demand On Demand

ส22101 ส22101 ส31102 ส31102 ส22101 ม.2/2 ส22101 ม.2/4

วันพฤหัสบดี ม.2/7 ม.2/2 ม.4/5 ม.4/2

On Demand On Demand

ส22101 ส22101 ส22101 กิจกรรม

วันศุกร์ ม.2/7 ม.2/6 ม.2/2 PLC

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

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

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

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ตารางสอนประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564
ตารางสอน  ครูอรวรรณ ราชแผน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูท่ีปรึกษา ม.2/7

โฮมรูม


