
พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00

(ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร)

อังกฤษ อังกฤษ

อังคาร พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร)

อังกฤษ

พุธ พื้นฐาน
(ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร)

อังกฤษ อังกฤษ

พฤหัสบดี พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร)

(ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร) (ครูนภาพร)

ศิลปะ ลูกเสือ

แนะแนว

ไทย คณิต วิทย0 สุขศึกษา ศิลปะ ประชุม

ไทย คณิต

พัก
กล

าง
วัน

ไทย คณิต วิทย0 คําพื้นฐาน การงาน ต5านทุจริต

คณิต ไทย

ประวัติพลศึกษาไทยคณิต

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 1/1 ครูประจําชั้น นางนภาพร   โคตรมา (รวม 30 ชั่วโมง)

5 6

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1 2 3 4

ศุกร0

จันทร0

สว
ดม

นต
0

สังคมฯ

สังคมฯ



พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00

จันทร0 (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร)

อังกฤษ อังกฤษ

อังคาร พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร)

อังกฤษ

พุธ พื้นฐาน
(ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร)

อังกฤษ อังกฤษ

พฤหัสบดี พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร)

(ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร) (ครูณัฐพร)

ศุกร0

4 5 6

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

2 3

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 1/2 ครูประจําชั้น นางสาวพัชรภรณ,  สํารวย (รวม 30 ชั่วโมง)

ไทย คณิต วิทย0
พัก

กล
าง

วัน
ประชุมศิลปะสุขศึกษา

สังคมฯ แนะแนว

พลศึกษา ประวัติ

ศิลปะ ลูกเสือ

คณิต ไทย

การงาน ต5านทุจริตไทย คณิต วิทย0 คําพื้นฐาน

สว
ดม

นต
0

สังคมฯคณิตไทย

คณิต ไทย

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1



พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00
(แนะแนว)

จันทร0 คําพื้นฐาน

(ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ)

อังกฤษ

อังคาร พื้นฐาน
(ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ)

อังกฤษ

พุธ พื้นฐาน
(ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ)

อังกฤษ อังกฤษ

พฤหัสบดี พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ)

อังกฤษ

ศุกร0 เพิ่มเติม
(ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ) (ครูทิพวรรณ)

วิทย0

คณิตไทย

คณิต ไทย

คณิต ไทย วิทย0

สุขศึกษาศิลปะสุขศึกษาคณิต

ประชุม

สังคม

ศิลปะ

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 2/1 ครูประจําชั้น  นางทิพวรรณ   (รวม 30 ชั่วโมง)

พัก
กล

าง
วัน

สว
ดม

นต
0

4 5 6

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

สังคมฯ กอท. ลูกเสือ

หน5าที่

ไทย

คณิต ไทย

คําพื้นฐาน ประวัติ

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1 2 3



พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00
(แนะแนว) อังกฤษ

จันทร0 คําพื้นฐาน พื้นฐาน
(ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร)

อังคาร (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร)

อังกฤษ

พุธ พื้นฐาน
(ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร)

อังกฤษ อังกฤษ

พฤหัสบดี พื้นฐาน เพิ่มเติม
(ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร)

อังกฤษ

ศุกร0 เพิ่มเติม
(ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร) (ครูทิวากร)

ประชุม

แนะแนว

ลูกเสือศิลปะสังคมฯ

สังคมฯ

คณิต ไทย วิทย0 ศิลปะ
พัก

กล
าง

วันคณิต

คณิต

ไทย คณิต

คําพื้นฐาน

วิทย0

ไทย

สว
ดม

นต
0

คณิตไทย

09.00-10.00

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1

ประวัติ

สุขศึกษาไทย

4 5 6

10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00

กอท. พลศึกษา

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

2 3

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 2/2 ครูประจําชั้น นายทิวากร  จีนเกา (รวม 30 ชั่วโมง)



พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00

(ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา)

อังคาร
(ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา)

พุธ
(ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา)

พฤหัสบดี
(ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา)

(ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา) (ครูปรีชา)

คณิต ประวัติ วิทย0 อังกฤษ

คณิต ศิลปะ สังคมฯ อังกฤษ

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 3/1 ครูประจําชั้น นายปรีชา  ดอกพอง (รวม 30 ชั่วโมง)

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1 2 3 4 5 6

พลศึกษา

ภาษาไทย

แนะแนว

ศุกร0
คณิต อังกฤษ (พ.ต.) อังกฤษ (พ.ต.) สุขศึกษา ภาษาไทย ประชุม

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

จันทร0

สว
ดม

นต
0

คณิต ต5านทุจริต อังกฤษ

พัก
กล

าง
วัน

คําพื้นฐาน ภาษาไทย ภาษาไทย

ภาษาไทย

วิทย0

ดนตรี

ลูกเสือ

คณิต การงาน สังคมฯ



พัก

กลางวัน

             เวลา 08.30-

   วัน 9.00

จันทร0 (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี)

อังคาร
(ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี)

พุธ
(ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี)

พฤหัสบดี
(ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี)

(ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี) (ครูอุมาวดี)

09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
สว

ดม
นต

0

คณิต อังกฤษ การงาน

พัก
กล

าง
วัน

วิทย0 วิทย0 ศิลปะ

คณิต คําพื้นฐาน ภาษาไทย พลศึกษา

คณิต ภาษาไทย อังกฤษ สังคมฯ ลูกเสือ

อังกฤษ (พ.ต.) แนะแนว

ศุกร0
คณิต สังคมฯ ดนตรี ภาษาไทย สุขศึกษา ประชุม

ภาษาไทย อังกฤษ

อังกฤษ (พ.ต.)

ประวัติ

ต5านทุจริต

ตารางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2564  
ชั้นประถมศึกษาป�ที 3/2 ครูประจําชั้น นางสาวอุมาวดี  กวดขันธ, (รวม 30 ชั่วโมง)

คาบที่ / ชั่วโมง กิจกรรม 1 2 3 4 5 6

คณิต ภาษาไทย


