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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท33102 ท33202 ท33102

วันจันทร์ ม.6/3 ม.6/5 ม.6/2

235 235 235

ท33202 ท33202 ชุมนุม

วันอังคาร ม.6/4 ม.6/5

235 235

ท33102 ท33202 ท33202 ประชุมระดับ ประชุม

วันพุธ ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6 กลุ่มสาระ+

235 235 235 PLC

ท33102

วันพฤหัสบดี ม.6/1

smart

ท33102 ท33202 ท33102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.6/1 ม.6/4 ม.6/2 สาธารณประโยชน์

smart 235 235 235

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

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

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนคุณครูนฤเทพ  บัวพัฒน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูท่ีปรึกษา ม. 6/4

ท31204

ม.4/3 (มนุษย)์

235

ประชุมวิชาการ

ท31204

ม.4/3 (มนุษย)์

235

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



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

      วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท21102 ท21102 ท23102

วันจันทร์ 1/6 1/3 3/4

233 233 233

ท23102 ท21203

วันอังคาร 3/6 1/4 ชุมนุม

233 233

ท23102 ท21102 ท21102 ประชุม

วันพุธ 3/6 1/1 1/3 ม.3 ลูกเสือ ม.3 กลุ่มสาระ+PLC

233 smart 233 PLC

ท23102 ท21102 ท21102 ท21203 ท23102

วันพฤหัสบดี 3/6 1/6 1/1 1/4 3/4

233 233 smart 233 233

ท23102 ท21102 ท21102 ท21102 โฮมรูม/

วันศุกร์ 3/4 1/3 1/1 1/6 สาธารณประโยชน์

233 233 smart 233 233

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

ครูท่ีปรึกษา ม. 3/4

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนคุณครูธิดารัตน์  บูรณวนิช   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชุมบริหาร

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

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท32102 ท32102 ท32102 ท32102

วันจันทร์ ม.5/5 ม.5/4 ม.5/3 ม.5/1

333 333 333 smart

ท32102 ท32102 ท32102 ท33102 ท33102 ชุมนุม

วันอังคาร ม.5/2 ม.5/3 ม.5/1 ม.6/4 ม.6/5

333 333 smart 333 333

ท31102 ท32102 ท33102 ท31102 ประชุม

วันพุธ ม.4/1 ม.5/2 ม.6/5 ม.4/5 กลุ่มสาระ+

smart 333 333 333 PLC

ท32102 ท33102 ท32102

วันพฤหัสบดี 5/4 ม.6/4 ม.5/5

333 333 333

ท31102 ท31102 ประชุมระดับ โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.4/5 ม.4/1 ม.5 สาธารณประโยชน์

333 smart 333

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

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

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูท่ีปรึกษา ม. 5/4

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนคุณครูจารุวรรณ เทียนเงิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย



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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท23102 ท23102 ท23102 ม23102

วันจันทร์ ม.3/7 ม.3/5 ม.3/2 ม.3/1

234 234 234 smart

ม23102 ท23102 ท23102 ท23102 ท23102

วันอังคาร ม.3/1 ม.3/2 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/3 ชุมนุม

smart 234 234 234 234

ท23102 ท23102 ประชุมระดับ ลูกเสือ ประชุม

วันพุธ ม.3/2 ม.3/7 ม.3 ม.3 กลุ่มสาระ+

234 234 PLC

ท23102 ท23102 ม23102

วันพฤหัสบดี ม.3/5 ม.3/3 ม.3/1

234 234 smart

ท23102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.3/3 สาธารณประโยชน์

234 234

ครูท่ีปรึกษา  ม.3/3

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนคุณครูเครือวัลย์  ปุจฉาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

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

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ม.5/3 (ธุรกิจ)

234

เตรียมวาระการประชุม ประชุมวิชาการ

ท32202



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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท21102 ท21102 ท21203 ประชุมระดับ

วันจันทร์ ม.1/2 ม.1/4 ม.1/7 ม1

231 231 231

ท23202 ท21102 ท23202 ท21102

วันอังคาร ม.3/7 ม.1/7 ม.3/5 ม.1/2 ชุมนุม

231 231 231 231

ท21102 ท23202 ท21102 ท21102 ประชุม

วันพุธ ม.1/5 ม.3/7 ม.1/4 ม.1/7 ลูกเสือ ม.1 กลุ่มสาระ+

231 231 231 231 PLC

ท21102 ท21203 ท21102 ท21102

วันพฤหัสบดี ม.1/4 ม.1/7 ม.1/2 ม.1/5

231 231 231 231

ท23202 ท21102 ท21102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.3/5 ม.1/5 ม.1/7 สาธารณประโยชน์

231 231 231 231

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

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

ครูท่ีปรึกษา ม.1/7

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนคุณครูณฐพร  ชาวพงษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

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

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม



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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท22202 ท31102 ท22102

วันจันทร์ ม.2/7 ม.4/4 ม.2/5

232 232 232

ท22202 ท22102 ประชุมระดับ ชุมนุม

วันอังคาร ม.2/7 ม.2/5 ม.2

235 232

ท22102 ท32203 ท22102 ลูกเสือ ประชุม

วันพุธ ม.2/4 ม.5/5 (นิต)ิ ม.2/2 ม.2 กลุ่มสาระ+

232 232 232 PLC

ท22102 ท31102 ท22102 ท22102

วันพฤหัสบดี ม.2/4 ม.4/4 ม.2/2 ม.2/5

232 232 232 232

ท22102 ท22102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.2/4 ม.2/2 สาธารณประโยชน์

232 232 232

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

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

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ประชุมบริหารงานบุคคล

232

ม.5/5 (นิต)ิ

ท32203

ตารางสอนคุณครูณภัทร์วรัญญ์  พิมพ์หล่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูท่ีปรึกษา ม.2/4

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

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



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

       วัน 07.50-08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

ท22102 ท31102 ท31102 ท22102

วันจันทร์ ม.2/3 ม.4/3 ม.4/2 ม.2/1

235 232 232 smart

ท31102 ท31102 ท22102 ประชุมระดับ ชุมนุม

วันอังคาร ม.4/2 ม.4/3 ม.2/6 ม.2

232 232 231

ท22102 ท22102 ท22102 ลูกเสือ ประชุม

วันพุธ ม.2/1 ม.2/6 ม.2/7 ม.2 กลุ่มสาระ+

smart 232 232 PLC

ท22102 ท22102 ท22102 ท22102

วันพฤหัสบดี ม.2/7 ม.2/1 ม.2/6 ม.2/3

235 smart 232 235

ท22102 ท22102 โฮมรูม/

วันศุกร์ ม.2/3 ม.2/7 สาธารณประโยชน์

233 235 322

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

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

กิจกรรมหน้าเสาธง/พ
ัฒ
นาคุณ

ลักษ
ณ
ะอันพ

ึงประสงค์

ตารางสอนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

ตารางสอนคุณครูรวิพร  บุญมณี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูท่ีปรึกษา ม.2/3


