
วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10) คาบ 4 (11.10-12.00) 12.00-12.50 คาบ 5 (12.50-13.40) คาบ 6 (13.40-14.30) 14.30-14.50  14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ ทศันศิลป์/นาฏศิลป์ ภาษาไทย English สงัคมศึกษา English: T.Tin 1. นาฏศิลป์ ครูตรีนุช
องัคาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ English คอมพิวเตอร์ วา่ยน ้า คณิตศาสตร์ Reading: T.Lilibeth 2. ดนตรีสากล  ครูสมบูรณ์
พุธ สวดมนต์ Reading ดนตรี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา 3. ทศันศิลป์  ครูก าธร
พฤหัสบดี English คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ 4. วา่ยน ้า ครูอภิสิทธ์ิ
ศกุร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ English 6. Computer ครูกญัณภทัร 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูสถาพร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10) คาบ 4 (11.10-12.00) 12.00-12.50 คาบ 5 (12.50-13.40) คาบ 6 (13.40-14.30) 14.30-14.50  14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ English ทศันศิลป์/นาฏศิลป์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา English: T.Tin 1. นาฏศิลป์ ครูตรีนุช
องัคาร คณิตศาสตร์ Reading คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ Reading: T.Lilibeth 2. ดนตรีสากล  ครูสมบูรณ์
พุธ สวดมนต์ English คณิตศาสตร์ วา่ยน ้า ดนตรี สงัคมศึกษา 3. ทศันศิลป์  ครูก าธร
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย English 4. วา่ยน ้า ครูอภิสิทธ์ิ
ศกุร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English ประวติัศาสตร์ 6. Computer ครูกญัณภทัร 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูสถาพร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10) คาบ 4 (11.10-12.00) 12.00-12.50 คาบ 5 (12.50-13.40) คาบ 6 (13.40-14.30) 14.30-14.50  14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English ทศันศิลป์/นาฏศิลป์ สงัคมศึกษา English: T.Tin 1. นาฏศิลป์ ครูตรีนุช
องัคาร คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ภาษาไทย สงัคมศึกษา English Reading: T.Lilibeth 2. ดนตรีสากล  ครูสมบูรณ์
พุธ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ English ภาษาไทย วา่ยน ้า ประวติัศาสตร์ 3. ทศันศิลป์  ครูก าธร
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ Reading มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ สุขศึกษา ภาษาไทย 4. วา่ยน ้า ครูอภิสิทธ์ิ
ศกุร์ คณิตศาสตร์ English วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6. Computer ครูกญัณภทัร 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูสถาพร

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                       ช้ันประถม 5/1                                                     ครูประจ าช้ัน ครูปรารถนา   กาศกอง

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                       ช้ันประถม 5/3                                                   ครูประจ าช้ัน ครูไพรินทร์  สุดรักษ์

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                       ช้ันประถม 5/2                                                 ครูประจ าช้ัน ครูณฐัวรรณ  บุญยะฤทธ์ิ

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม



วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10) คาบ 4 (11.10-12.00) 12.00-12.50 คาบ 5 (12.50-13.40) คาบ 6 (13.40-14.30) 14.30-14.50  14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี Reading ประวติัศาสตร์ English: T.Tin 1. นาฏศิลป์ ครูตรีนุช
องัคาร คณิตศาสตร์ English สุขศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Reading: T.Lilibeth 2. ดนตรีสากล  ครูสมบูรณ์
พุธ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ 3. ทศันศิลป์  ครูก าธร
พฤหัสบดี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ทศันศิลป์/นาฏศิลป์ ภาษาไทย English สงัคมศึกษา 4. วา่ยน ้า ครูอภิสิทธ์ิ
ศกุร์ English คณิตศาสตร์ วา่ยน ้า สงัคมศึกษา 6. Computer ครูกญัณภทัร 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูสถาพร

วนั คาบ 1 (8.30-9.20) คาบ 2 (9.20-10.10)  10.10-10.20 คาบ 3 (10.20-11.10) คาบ 4 (11.10-12.00) 12.00-12.50 คาบ 5 (12.50-13.40) คาบ 6 (13.40-14.30) 14.30-14.50  14.50-15.00 ครูภาษาองักฤษ ครูพิเศษ
จนัทร์ ลูกเสือ/ยวุกาชาด คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วา่ยน ้า สงัคมศึกษา English English: T.Tin 1. นาฏศิลป์ ครูตรีนุช
องัคาร คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ English มอนเทสซอริ มอนเทสซอริ Reading: T.Lilibeth 2. ดนตรีสากล  ครูสมบูรณ์
พุธ สวดมนต์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี English สงัคมศึกษา 3. ทศันศิลป์  ครูก าธร
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ English วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์/นาฏศิลป์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ 4. วา่ยน ้า ครูอภิสิทธ์ิ
ศกุร์ สุขศึกษา Reading คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 6. Computer ครูกญัณภทัร 5. สุขศึกษาและพลศึกษา  ครูสถาพร

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                       ช้ันประถม 5/4                                                   ครูประจ าช้ัน ครูเตือนใจ  วนัรุ่งอรุณรัตน์

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2565                       ช้ันประถม 5/5                                                   ครูประจ าช้ัน ครูวราภรณ์  ศรีแสง

พกัยอ่ย
พกักลางวนั พกัยอ่ย

เตรียมตวั
กลบับา้น

ชุมนุม


