
ตารางเรียน ช้ัน ป. 1/2 ห้องเรียนประจาํ R112 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 1/1 ห้องเรียนประจาํ R111 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

องักฤษพฐ1พละฯ1วิทย์1คณติฯ1ภาษาไทย1

112112112112112

ครูธดิารัตน์ครูชานนท์ครูศิโรจน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

องักฤษพฐ1ห้องสมุด1คณติฯ1ภาษาไทย1นาฎศิลป1◌์

112112112112112

ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูจันทร์จิรา

สงัคมฯ1ประวัติฯ1ศาสนาคณติฯ1ภาษาไทย1

112112ห112112112

ครูพิทยาครูเสาวลักษณ์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

ลส./ยุวะภาษาไทย1คณติฯ1การงาน1Eng.Con.

แนบท้าย112112112R112

ตามคาํสั่งครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูนิภารัตน์ครูธดิารัตน์

บ้านทกัษะแนะแนววิทย์1คณติฯ1ภาษาไทย1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ112112112

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูศิโรจน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

องักฤษพฐ1นาฎศิลป1◌์คณติฯ1Eng.Con.ภาษาไทย1

111111111R111111

ครูปัญญดาครูจันทร์จิราครูปัญญดาครูปัญญดาครูปัญญดา

ศิลปะ1ห้องสมุด1ภาษาไทย1วิทย์1คณติฯ1

111111111111111

ครูจตุพลครูปัญญดาครูปัญญดาครูศิโรจน์ครูปัญญดา

องักฤษ ส1ศาสนาองักฤษพฐ1ภาษาไทย1คณติฯ1

111ห111111111111

ครูนิติดาครูธดิารัตน์ครูปัญญดาครูปัญญดาครูปัญญดา

ลส./ยุวะการงาน1สงัคมฯ1ประวัติฯ1ภาษาไทย1

แนบท้าย111111111111

ตามคาํสั่งครูนิภารัตน์ครูพิทยาครูเสาวลักษณ์ครูปัญญดา

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย1องักฤษพฐ1คณติฯ1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ111111111

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูปัญญดาครูปัญญดาครูปัญญดา

ซ่อมเสริม

112

ครูธดิารัตน์

ศิลปะ1

112

ครูจตุพล

องักฤษพฐ1

112

ครูธดิารัตน์

องักฤษ ส1

112

ครูนิติดา

ซ่อมเสริม

112

ครูธดิารัตน์

ซ่อมเสริม

111

ครูปัญญดา

พละฯ1

111

ครูชานนท์

วิทย์1

111

ครูศิโรจน์

คณติฯ1

111

ครูปัญญดา

ซ่อมเสริม

111

ครูปัญญดา



ตารางเรียน ช้ัน ป. 1/4 ห้องเรียนประจาํ R114 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 1/3 ห้องเรียนประจาํ R113 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

คณติฯ1องักฤษพฐ1นาฎศิลป1◌์วิทย์1ภาษาไทย1

114114114114114

ครูนิติดาครูนิติดาครูจันทร์จิราครูศิโรจน์ครูนิติดา

ห้องสมุด1คณติฯ1วิทย์1ภาษาไทย1องักฤษพฐ1

114114114114114

ครูนิติดาครูนิติดาครูศิโรจน์ครูนิติดาครูนิติดา

พละฯ1ศิลปะ1คณติฯ1สงัคมฯ1ภาษาไทย1

114114114114114

ครูชานนท์ครูจตุพลครูนิติดาครูพิทยาครูนิติดา

ลส./ยุวะองักฤษพฐ1องักฤษ ส1คณติฯ1ภาษาไทย1

แนบท้าย114114114114

ตามคาํสั่งครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ1ภาษาไทย1การงาน1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ114114114

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนิติดาครูนิติดาครูนิภารัตน์

คณติฯ1ศิลปะ1องักฤษ ส1องักฤษพฐ1ภาษาไทย1

113113113113113

ครูชานนท์ครูจตุพลครูนิติดาครูพานิมิตรครูพานิมิตร

วิทย์1ประวัติฯ1องักฤษพฐ1ภาษาไทย1คณติฯ1

113113113113113

ครูศิโรจน์ครูเสาวลักษณ์ครูพานิมิตรครูพานิมิตรครูชานนท์

การงาน1พละฯ1คณติฯ1ภาษาไทย1นาฎศิลป1◌์

113113113113113

ครูนิภารัตน์ครูชานนท์ครูชานนท์ครูพานิมิตรครูจันทร์จิรา

ลส./ยุวะองักฤษพฐ1ภาษาไทย1คณติฯ1วิทย์1

แนบท้าย113113113113

ตามคาํสั่งครูพานิมิตรครูพานิมิตรครูชานนท์ครูศิโรจน์

บ้านทกัษะแนะแนวสงัคมฯ1คณติฯ1ภาษาไทย1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ113113113

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูพิทยาครูชานนท์ครูพานิมิตร

Eng.Con.

R114

ครูนิติดา

ประวัติฯ1

114

ครูเสาวลักษณ์

ซ่อมเสริม

114

ครูนิติดา

ศาสนา

ห114

ครูธดิารัตน์

ซ่อมเสริม

114

ครูนิติดา

ซ่อมเสริม

113

ครูพานิมิตร

ศาสนา

ห113

ครูธดิารัตน์

ห้องสมุด1

113

ครูพานิมิตร

Eng.Con.

R113

ครูพานิมิตร

ซ่อมเสริม

113

ครูพานิมิตร



ตารางเรียน ช้ัน ป. 2/2 ห้องเรียนประจาํ R212 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 2/1 ห้องเรียนประจาํ R211 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

ซ่อมเสริมเทคโนฯคณติฯ2วิทย์2ภาษาไทย2

212ห212212212212

ครูอรทยัครูศิโรจน์ครูอรทยัครูมิ่งกมลครูอรทยั

คณติฯ2ศาสนาภาษาไทย2ห้องสมุด2สงัคมฯ2

212ห212212212212

ครูอรทยัครูนิภารัตน์ครูอรทยัครูปัญญดาครูพิทยา

วิทย์2องักฤษพฐ2ศิลปะ2คณติฯ2ภาษาไทย2

212212212212212

ครูมิ่งกมลครูอรทยัครูจตุพลครูอรทยัครูอรทยั

ลส./ยุวะEng.Con.องักฤษพฐ2คณติฯ2ภาษาไทย2

แนบท้ายR212212212212

ตามคาํสั่งครูอรทยัครูอรทยัครูอรทยัครูอรทยั

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ2การงาน2องักฤษพฐ2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ212212212

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูอรทยัครูลัดดาวัลย์ครูอรทยั

วิทย์2ศาสนาคณติฯ1องักฤษพฐ2ภาษาไทย2

211ห211211211211

ครูมิ่งกมลครูเสาวลักษณ์ครูชานนท์ครูชานนท์ครูชานนท์

ห้องสมุด2องักฤษพฐ2ประวัติฯ2ภาษาไทย2องักฤษ ส2

211211211211211

ครูปัญญดาครูชานนท์ครูนิตยาครูชานนท์ครูศิโรจน์

พละฯ2นาฎศิลป์2วิทย์2ภาษาไทย2คณติฯ1

211211211211211

ครูนนทพลครูจันทร์จิราครูมิ่งกมลครูชานนท์ครูชานนท์

ลส./ยุวะองักฤษพฐ2คณติฯ1การงาน2ภาษาไทย2

แนบท้าย211211211211

ตามคาํสั่งครูชานนท์ครูชานนท์ครูลัดดาวัลย์ครูชานนท์

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ1เทคโนฯภาษาไทย2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ211ห211211

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูชานนท์ครูศิโรจน์ครูชานนท์

พละฯ2

212

ครูนนทพล

นาฎศิลป์2

212

ครูจันทร์จิรา

ประวัติฯ2

212

ครูนิตยา

องักฤษ ส2

212

ครูศิโรจน์

ภาษาไทย2

212

ครูอรทยั

ซ่อมเสริม

211

ครูชานนท์

สงัคมฯ2

211

ครูพิทยา

ศิลปะ2

211

ครูจตุพล

คณติฯ1

211

ครูชานนท์

Eng.Con.

R211

ครูชานนท์



ตารางเรียน ช้ัน ป. 2/4 ห้องเรียนประจาํ R214 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 2/3 ห้องเรียนประจาํ R213 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

การงาน2วิทย์2องักฤษพฐ2คณติฯ2ภาษาไทย2

214214214214214

ครูลัดดาวัลย์ครูสริิกานต์ครูสญัญาครูนิตยาครูนิตยา

Eng.Con.คณติฯ2ศาสนาภาษาไทย2องักฤษพฐ2

R214214ห214214214

ครูนิตยาครูนิตยาครูนิภารัตน์ครูนิตยาครูสญัญา

องักฤษ ส2วิทย์2องักฤษพฐ2คณติฯ2ภาษาไทย2

214214214214214

ครูศิโรจน์ครูสริิกานต์ครูสญัญาครูนิตยาครูนิตยา

ลส./ยุวะห้องสมุด2พละฯ2คณติฯ2ภาษาไทย2

แนบท้าย214214214214

ตามคาํสั่งครูปัญญดาครูนนทพลครูนิตยาครูนิตยา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ2สงัคมฯ2ภาษาไทย2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ214214214

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนิตยาครูพิทยาครูนิตยา

เทคโนฯซ่อมเสริมวิทย์2ภาษาไทย2คณติฯ2

ห213213213213213

ครูศิโรจน์ครูอรทยัครูสริิกานต์ครูอรทยัครูพิทยา

วิทย์2ศิลปะ2สงัคมฯ2คณติฯ2ภาษาไทย2

213213213213213

ครูสริิกานต์ครูจตุพลครูพิทยาครูพิทยาครูอรทยั

ห้องสมุด2องักฤษพฐ2ภาษาไทย2องักฤษพฐ2คณติฯ2

213213213213213

ครูปัญญดาครูนิติดาครูอรทยัครูนิติดาครูพิทยา

ลส./ยุวะการงาน2ศาสนาEng.Con.คณติฯ2

แนบท้าย213ห213R213213

ตามคาํสั่งครูลัดดาวัลย์ครูเสาวลักษณ์ครูพิทยาครูพิทยา

บ้านทกัษะแนะแนวนาฎศิลป์2ภาษาไทย2คณติฯ2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ213213213

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูจันทร์จิราครูอรทยัครูพิทยา

เทคโนฯ

ห214

ครูศิโรจน์

ประวัติฯ2

214

ครูนิตยา

นาฎศิลป์2

214

ครูจันทร์จิรา

ศิลปะ2

214

ครูจตุพล

ซ่อมเสริม

214

ครูนิตยา

ประวัติฯ2

213

ครูนิตยา

องักฤษพฐ2

213

ครูนิติดา

พละฯ2

213

ครูนนทพล

ภาษาไทย2

213

ครูอรทยั

องักฤษ ส2

213

ครูศิโรจน์



ตารางเรียน ช้ัน ป. 3/2 ห้องเรียนประจาํ R312 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 3/1 ห้องเรียนประจาํ R311 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

วิทย์3องักฤษพฐ3ซ่อมเสริมคณติฯ3ภาษาไทย3

312312312312312

ครูนิตยาครูสญัญาครูพานิมิตรครูจินตนาครูวรรณา

คณติฯ3องักฤษพฐ3การงาน3คณติฯ3ภาษาไทย3

312312312312312

ครูจินตนาครูสญัญาครูลัดดาวัลย์ครูจินตนาครูวรรณา

วิทย์3ภาษาไทย3นาฎศิลป์3องักฤษ ส3คณติฯ3

312312312312312

ครูนิตยาครูวรรณาครูจันทร์จิราครูสญัญาครูจินตนา

ลส./ยุวะเทคโนฯภาษาไทย3ห้องสมุด2คณติฯ3

แนบท้ายห312312312312

ตามคาํสั่งครูศิโรจน์ครูวรรณาครูปัญญดาครูจินตนา

บ้านทกัษะแนะแนวศาสนาศิลปะ3ภาษาไทย3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห312312312

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูภัทรินญาครูจตุพลครูวรรณา

ภาษาไทย3วิทย์3คณติฯ3ศิลปะ3องักฤษพฐ3

311311311311311

ครูวรรณาครูนิตยาครูทวีครูจตุพลครูสญัญา

สงัคมฯ3นาฎศิลป์3ประวัติฯ3องักฤษ ส3คณติฯ3

311311311311311

ครูพิทยาครูจันทร์จิราครูภัทรินญาครูสญัญาครูทวี

Eng.Con.วิทย์3เทคโนฯภาษาไทย3คณติฯ3

R311311ห311311311

ครูสญัญาครูนิตยาครูศิโรจน์ครูวรรณาครูทวี

ลส./ยุวะพละฯ3คณติฯ3ซ่อมเสริมภาษาไทย3

แนบท้าย311311311311

ตามคาํสั่งครูนนทพลครูทวีครูพานิมิตรครูวรรณา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ3ภาษาไทย3องักฤษพฐ3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ311311311

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูทวีครูวรรณาครูสญัญา

สงัคมฯ3

312

ครูพิทยา

Eng.Con.

R312

ครูศิโรจน์

องักฤษพฐ3

312

ครูสญัญา

ประวัติฯ3

312

ครูภัทรินญา

พละฯ3

312

ครูนนทพล

การงาน3

311

ครูลัดดาวัลย์

ภาษาไทย3

311

ครูวรรณา

ห้องสมุด2

311

ครูปัญญดา

องักฤษพฐ3

311

ครูสญัญา

ศาสนา

ห311

ครูภัทรินญา



ตารางเรียน ช้ัน ป. 3/4 ห้องเรียนประจาํ R314 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 3/3 ห้องเรียนประจาํ R313 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

ศาสนาภาษาไทย3คณติฯ3ภาษาไทย3วิทย์3

ห314314314314314

ครูภัทรินญาครูวรรณาครูนิตยาครูวรรณาครูชัชวาล

องักฤษพฐ3ประวัติฯ3องักฤษพฐ3นาฎศิลป์3คณติฯ3

314314314314314

ครูสญัญาครูภัทรินญาครูสญัญาครูจันทร์จิราครูนิตยา

ซ่อมเสริมห้องสมุด2คณติฯ3พละฯ3ภาษาไทย3

314314314314314

ครูอรทยัครูปัญญดาครูนิตยาครูนนทพลครูวรรณา

ลส./ยุวะคณติฯ3เทคโนฯภาษาไทย3การงาน3

แนบท้าย314ห314314314

ตามคาํสั่งครูนิตยาครูศิโรจน์ครูวรรณาครูลัดดาวัลย์

บ้านทกัษะแนะแนวศิลปะ3องักฤษพฐ3Eng.Con.

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ314314R314

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูจตุพลครูสญัญาครูเสาวลักษณ์

องักฤษ ส3คณติฯ3ภาษาไทย3องักฤษพฐ3ประวัติฯ3

313313313313313

ครูสญัญาครูทรงพลครูวรรณาครูสญัญาครูภัทรินญา

ซ่อมเสริมเทคโนฯภาษาไทย3คณติฯ3วิทย์3

313ห313313313313

ครูวรรณาครูศิโรจน์ครูวรรณาครูทรงพลครูชัชวาล

ภาษาไทย3สงัคมฯ3คณติฯ3ศาสนาองักฤษพฐ3

313313313ห313313

ครูวรรณาครูพิทยาครูทรงพลครูภัทรินญาครูสญัญา

ลส./ยุวะคณติฯ3ห้องสมุด2องักฤษพฐ3นาฎศิลป์3

แนบท้าย313313313313

ตามคาํสั่งครูทรงพลครูปัญญดาครูสญัญาครูจันทร์จิรา

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย3คณติฯ3วิทย์3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ313313313

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูวรรณาครูทรงพลครูชัชวาล

องักฤษ ส3

314

ครูสญัญา

วิทย์3

314

ครูชัชวาล

สงัคมฯ3

314

ครูพิทยา

คณติฯ3

314

ครูนิตยา

ภาษาไทย3

314

ครูวรรณา

ศิลปะ3

313

ครูจตุพล

พละฯ3

313

ครูนนทพล

Eng.Con.

R313

ครูวรรณา

ภาษาไทย3

313

ครูวรรณา

การงาน3

313

ครูลัดดาวัลย์



ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/1 ห้องเรียนประจาํ R414 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 3/5 ห้องเรียนประจาํ R315 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

องักฤษพฐ4ภาษาจีนศาสนาวิทยาการเทคโนฯ

411ห411ห411ห411ห411

ครูพานิมิตรครูนิภารัตน์ครูพิทยาครูประภาสครูศิโรจน์

อาหรับภาษาไทย4ศิลปะ4วิทย์4องักฤษพฐ4

ห411411411411411

ครูลัดดาวัลย์ครูมิ่งกมลครูจตุพลครูเดชปรีดาครูพานิมิตร

วิทย์4Eng.Con.องักฤษ ส4ภาษาไทย4การงาน4

411R411411411411

ครูเดชปรีดาครูลัดดาวัลย์ครูพานิมิตรครูมิ่งกมลครูลัดดาวัลย์

สงัคมฯ4คณติฯ4หน้าที่ฯ4ดนตรี4ภาษาไทย4

411411411411411

ครูพงศธรครูทวีครูนิตยาครูภัทรินญาครูมิ่งกมล

บ้านทกัษะแนะแนวพละฯ4ภาษาไทย4คณติฯ4

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ411411411

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนนทพลครูมิ่งกมลครูทวี

วิทย์3ห้องสมุด2คณติฯ3ศาสนาการงาน3

315315315ห315315

ครูชัชวาลครูปัญญดาครูธดิารัตน์ครูภัทรินญาครูลัดดาวัลย์

ประวัติฯ3ภาษาไทย3วิทย์3ภาษาไทย3คณติฯ3

315315315315315

ครูภัทรินญาครูวรรณาครูชัชวาลครูวรรณาครูธดิารัตน์

คณติฯ3เทคโนฯภาษาไทย3นาฎศิลป์3พละฯ3

315ห315315315315

ครูธดิารัตน์ครูศิโรจน์ครูวรรณาครูจันทร์จิราครูนนทพล

ลส./ยุวะภาษาไทย3องักฤษพฐ3คณติฯ3องักฤษพฐ3

แนบท้าย315315315315

ตามคาํสั่งครูวรรณาครูสญัญาครูธดิารัตน์ครูสญัญา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ3Eng.Con.ศิลปะ3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ315R315315

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูธดิารัตน์ครูภัทรินญาครูจตุพล

ประวัติฯ4

411

ครูจันทร์จิรา

คณติฯ4

411

ครูทวี

คณติฯ4

411

ครูทวี

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

สขุฯ4

411

ครูจันทร์จิรา

ภาษาไทย3

315

ครูวรรณา

องักฤษ ส3

315

ครูสญัญา

ซ่อมเสริม

315

ครูอรทยั

สงัคมฯ3

315

ครูพิทยา

องักฤษพฐ3

315

ครูสญัญา



ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/3 ห้องเรียนประจาํ R413 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/2 ห้องเรียนประจาํ R412 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

วิทยาการศาสนาEng.Con.หน้าที่ฯ4วิทย์4

ห413ห413R413413413

ครูประภาสครูพิทยาครูมิ่งกมลครูพิทยาครูเดชปรีดา

องักฤษพฐ4คณติฯ4ประวัติฯ4การงาน4ภาษาไทย4

413413413413413

ครูพานิมิตรครูทวีครูจันทร์จิราครูลัดดาวัลย์ครูมิ่งกมล

องักฤษพฐ4คณติฯ4ดนตรี4ศิลปะ4เทคโนฯ

413413413413ห413

ครูพานิมิตรครูทวีครูภัทรินญาครูจตุพลครูศิโรจน์

คณติฯ4สงัคมฯ4สขุฯ4พละฯ4องักฤษ ส4

413413413413413

ครูทวีครูพงศธรครูจันทร์จิราครูนนทพลครูพานิมิตร

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย4คณติฯ4วิทย์4

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ413413413

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูมิ่งกมลครูทวีครูเดชปรีดา

สขุฯ4วิทยาการการงาน4วิทย์4ประวัติฯ4

412ห412412412412

ครูจันทร์จิราครูประภาสครูลัดดาวัลย์ครูเดชปรีดาครูจันทร์จิรา

ภาษาจีนองักฤษพฐ4Eng.Con.ภาษาไทย4ดนตรี4

ห412412R412412412

ครูทวีครูพานิมิตรครูทวีครูมิ่งกมลครูภัทรินญา

อาหรับองักฤษพฐ4ศาสนาคณติฯ4ภาษาไทย4

ห412412ห412412412

ครูทวีครูพานิมิตรครูพิทยาครูทวีครูมิ่งกมล

พละฯ4ภาษาไทย4ภาษาไทย4ศิลปะ4คณติฯ4

412412412412412

ครูนนทพลครูมิ่งกมลครูมิ่งกมลครูจตุพลครูทวี

บ้านทกัษะแนะแนวองักฤษ ส4หน้าที่ฯ4เทคโนฯ

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ412412ห412

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูพานิมิตรครูนิตยาครูศิโรจน์

ภาษาไทย4

413

ครูมิ่งกมล

ภาษาจีน

ห413

ครูมิ่งกมล

อาหรับ

ห413

ครูมิ่งกมล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ภาษาไทย4

413

ครูมิ่งกมล

คณติฯ4

412

ครูทวี

สงัคมฯ4

412

ครูพงศธร

วิทย์4

412

ครูเดชปรีดา

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

คณติฯ4

412

ครูทวี



ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/1 ห้องเรียนประจาํ R511 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/4 ห้องเรียนประจาํ R414 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

ภาษาไทย5องักฤษพฐ5เทคโนฯการงาน5สงัคมฯ5

511511ห511511511

ครูสริิกานต์ครูผ่องศรีครูประภาสครูลัดดาวัลย์ครูพงศธร

พละฯ5ภาษาจีนคณติฯ5ดนตรี5Eng.Con.

511511511511R511

ครูนนทพลครูอษุณีครูอษุณีครูภัทรินญาครูอษุณี

ศิลปะ5ศาสนาคณติฯ5ประวัติฯ5วิทย์5

511ห511511511511

ครูจตุพลครูอษุณีครูอษุณีครูพงศธรครูเดชปรีดา

คณติฯ5องักฤษ ส5วิทยาการภาษาไทย5อาหรับ

511511ห511511ห511

ครูอษุณีครูผ่องศรีครูประภาสครูสริิกานต์ครูอษุณี

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ5องักฤษพฐ5ภาษาไทย5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ511511511

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูอษุณีครูผ่องศรีครูสริิกานต์

คณติฯ4วิทย์4ภาษาจีนคณติฯ4ภาษาไทย4

414414ห414414414

ครูทวีครูเดชปรีดาครูนนทพลครูทวีครูมิ่งกมล

สขุฯ4พละฯ4ภาษาไทย4คณติฯ4Eng.Con.

414414414414R414

ครูจันทร์จิราครูนนทพลครูมิ่งกมลครูทวีครูนนทพล

ประวัติฯ4ภาษาไทย4คณติฯ4เทคโนฯองักฤษ ส4

414414414ห414414

ครูจันทร์จิราครูมิ่งกมลครูทวีครูศิโรจน์ครูพานิมิตร

ภาษาไทย4ศาสนาศิลปะ4วิทย์4สงัคมฯ4

414ห414414414414

ครูมิ่งกมลครูพิทยาครูจตุพลครูเดชปรีดาครูพงศธร

บ้านทกัษะแนะแนวการงาน4องักฤษพฐ4อาหรับ

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ414414ห414

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูลัดดาวัลย์ครูพานิมิตรครูนนทพล

วิทย์5

511

ครูเดชปรีดา

หน้าที่ฯ5

511

ครูทรงพล

ภาษาไทย5

511

ครูสริิกานต์

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

สขุฯ5

511

ครูทรงพล

วิทยาการ

ห414

ครูประภาส

องักฤษพฐ4

414

ครูพานิมิตร

ดนตรี4

414

ครูภัทรินญา

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

หน้าที่ฯ4

414

ครูพิทยา



ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/3 ห้องเรียนประจาํ R513 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/2 ห้องเรียนประจาํ R512 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

วิทย์5สงัคมฯ5สขุฯ5คณติฯ5องักฤษพฐ5

513513513513513

ครูเดชปรีดาครูพงศธรครูทรงพลครูอษุณีครูผ่องศรี

ประวัติฯ5อาหรับEng.Con.วิทยาการองักฤษพฐ5

513ห513R513ห513513

ครูพงศธรครูทรงพลครูทรงพลครูประภาสครูผ่องศรี

ศาสนาดนตรี5องักฤษ ส5คณติฯ5ภาษาไทย5

ห513513513513513

ครูทรงพลครูภัทรินญาครูผ่องศรีครูอษุณีครูสริิกานต์

การงาน5ภาษาไทย5วิทย์5คณติฯ5ศิลปะ5

513513513513513

ครูลัดดาวัลย์ครูสริิกานต์ครูเดชปรีดาครูอษุณีครูจตุพล

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย5พละฯ5หน้าที่ฯ5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ513513513

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูสริิกานต์ครูนนทพลครูทรงพล

ศาสนาคณติฯ5วิทย์5สงัคมฯ5ภาษาไทย5

ห512512512512512

ครูเสาวลักษณ์ครูอษุณีครูเดชปรีดาครูพงศธรครูสริิกานต์

คณติฯ5องักฤษพฐ5วิทยาการEng.Con.ภาษาไทย5

512512ห512R512512

ครูอษุณีครูผ่องศรีครูประภาสครูสริิกานต์ครูสริิกานต์

ภาษาจีนสขุฯ5การงาน5วิทย์5คณติฯ5

ห512512512512512

ครูสริิกานต์ครูทรงพลครูลัดดาวัลย์ครูเดชปรีดาครูอษุณี

ภาษาไทย5ศิลปะ5ดนตรี5เทคโนฯพละฯ5

512512512ห512512

ครูสริิกานต์ครูจตุพลครูภัทรินญาครูประภาสครูนนทพล

บ้านทกัษะแนะแนวองักฤษพฐ5ภาษาไทย5คณติฯ5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ512512512

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูผ่องศรีครูสริิกานต์ครูอษุณี

ภาษาไทย5

513

ครูสริิกานต์

คณติฯ5

513

ครูอษุณี

ภาษาจีน

ห513

ครูทรงพล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

เทคโนฯ

ห513

ครูประภาส

หน้าที่ฯ5

512

ครูทรงพล

อาหรับ

ห512

ครูสริิกานต์

ประวัติฯ5

512

ครูพงศธร

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

องักฤษ ส5

512

ครูผ่องศรี



ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/5 ห้องเรียนประจาํ R515 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/4 ห้องเรียนประจาํ R514 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

คณติฯ5การงาน5องักฤษ ส5อาหรับคณติฯ5

515515515ห515515

ครูอษุณีครูลัดดาวัลย์ครูผ่องศรีครูจันทร์จิราครูอษุณี

หน้าที่ฯ5ภาษาไทย5ภาษาไทย5องักฤษพฐ5สขุฯ5

515515515515515

ครูทรงพลครูสริิกานต์ครูสริิกานต์ครูผ่องศรีครูทรงพล

ดนตรี5องักฤษพฐ5พละฯ5ภาษาไทย5สงัคมฯ5

515515515515515

ครูภัทรินญาครูผ่องศรีครูนนทพลครูสริิกานต์ครูพงศธร

ภาษาจีนคณติฯ5ภาษาไทย5ศาสนาเทคโนฯ

ห515515515ห515ห515

ครูจันทร์จิราครูอษุณีครูสริิกานต์ครูจันทร์จิราครูประภาส

บ้านทกัษะแนะแนววิทย์5คณติฯ5Eng.Con.

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ515515R515

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูเดชปรีดาครูอษุณีครูจันทร์จิรา

หน้าที่ฯ5ดนตรี5ศิลปะ5ภาษาไทย5อาหรับ

514514514514ห514

ครูทรงพลครูภัทรินญาครูจตุพลครูสริิกานต์ครูนิภารัตน์

Eng.Con.คณติฯ5ศาสนาภาษาจีนประวัติฯ5

R514514ห514ห514514

ครูนิภารัตน์ครูอษุณีครูเสาวลักษณ์ครูนิภารัตน์ครูพงศธร

การงาน5พละฯ5ภาษาไทย5สขุฯ5องักฤษพฐ5

514514514514514

ครูลัดดาวัลย์ครูนนทพลครูสริิกานต์ครูทรงพลครูผ่องศรี

องักฤษ ส5วิทย์5คณติฯ5องักฤษพฐ5ภาษาไทย5

514514514514514

ครูผ่องศรีครูเดชปรีดาครูอษุณีครูผ่องศรีครูสริิกานต์

บ้านทกัษะแนะแนวสงัคมฯ5วิทย์5เทคโนฯ

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ514514ห514

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูพงศธรครูเดชปรีดาครูประภาส

ประวัติฯ5

515

ครูพงศธร

วิทย์5

515

ครูเดชปรีดา

วิทยาการ

ห515

ครูประภาส

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ศิลปะ5

515

ครูจตุพล

คณติฯ5

514

ครูอษุณี

วิทยาการ

ห514

ครูประภาส

คณติฯ5

514

ครูอษุณี

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ภาษาไทย5

514

ครูสริิกานต์



ตารางเรียน ช้ัน ป. 6/2 ห้องเรียนประจาํ R612 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 6/1 ห้องเรียนประจาํ R611 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

คณติฯ6ดนตรี6ภาษาไทย6สขุฯ6

612612612612

ครูจินตนาครูภัทรินญาครูชัชวาลครูทรงพล

องักฤษพฐ6ภาษาไทย6วิทย์6พละฯ6ศิลปะ6

612612612612612

ครูผ่องศรีครูชัชวาลครูเดชปรีดาครูนนทพลครูจตุพล

เทคโนฯวิทยาการวิทย์6คณติฯ6ศาสนา

ห612ห612612612ห612

ครูประภาสครูประภาสครูเดชปรีดาครูจินตนาครูชัชวาล

คณติฯ6ภาษาไทย6หน้าที่ฯ6อาหรับองักฤษ ส6

612612612ห612612

ครูจินตนาครูชัชวาลครูทรงพลครูชัชวาลครูผ่องศรี

บ้านทกัษะแนะแนวEng.Con.ภาษาไทย6คณติฯ6

แนบท้ายฯแนบท้ายฯR612612612

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูชัชวาลครูชัชวาลครูจินตนา

ภาษาจีนภาษาไทย6คณติฯ6องักฤษพฐ6พละฯ6

ห611611611611611

ครูพงศธรครูชัชวาลครูจินตนาครูผ่องศรีครูนนทพล

วิทย์6การงาน6องักฤษ ส6ศิลปะ6คณติฯ6

611611611611611

ครูเดชปรีดาครูลัดดาวัลย์ครูผ่องศรีครูจตุพลครูจินตนา

องักฤษพฐ6อาหรับสงัคมฯ6ภาษาไทย6สขุฯ6

611ห611611611611

ครูผ่องศรีครูพงศธรครูพงศธรครูชัชวาลครูทรงพล

เทคโนฯวิทยาการศาสนาคณติฯ6ภาษาไทย6

ห611ห611ห611611611

ครูประภาสครูประภาสครูพงศธรครูจินตนาครูชัชวาล

บ้านทกัษะแนะแนวหน้าที่ฯ6Eng.Con.ประวัติฯ6

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ611R611611

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูทรงพลครูพงศธรครูพงศธร

ภาษาจีน

ห612

ครูชัชวาล

การงาน6

612

ครูลัดดาวัลย์

องักฤษพฐ6

612

ครูผ่องศรี

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ประวัติฯ6

612

ครูพงศธร

ดนตรี6

611

ครูภัทรินญา

ภาษาไทย6

611

ครูชัชวาล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

วิทย์6

611

ครูเดชปรีดา



ตารางเรียน ช้ัน ป. 6/4 ห้องเรียนประจาํ R614 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ตารางเรียน ช้ัน ป. 6/3 ห้องเรียนประจาํ R613 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านเจียรดับ

ลงช่ือ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงช่ือ..................................ผู้อาํนวยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

ลงช่ือ..............................  ฝ่ายวิชาการ    ลงช่ือ...............................ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-08.45

คาบเรียนที่ โฮมรูม 1 2 3 พกัเทีย่ง 4 5

08.45-09.40 09.40-10.35 10.35-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30

6

14.30-15.30

6

14.30-15.30

องักฤษพฐ6คณติฯ6ประวัติฯ6พละฯ6Eng.Con.

614614614614R614

ครูผ่องศรีครูจินตนาครูพงศธรครูนนทพลครูประภาส

ภาษาไทย6วิทย์6สงัคมฯ6ภาษาไทย6การงาน6

614614614614614

ครูชัชวาลครูเดชปรีดาครูพงศธรครูชัชวาลครูลัดดาวัลย์

คณติฯ6ภาษาไทย6อาหรับภาษาจีนศิลปะ6

614614ห614ห614614

ครูจินตนาครูชัชวาลครูเสาวลักษณ์ครูเสาวลักษณ์ครูจตุพล

สขุฯ6ดนตรี6องักฤษพฐ6หน้าที่ฯ6วิทย์6

614614614614614

ครูทรงพลครูภัทรินญาครูผ่องศรีครูทรงพลครูเดชปรีดา

บ้านทกัษะแนะแนวเทคโนฯวิทยาการศาสนา

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห614ห614ห614

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูประภาสครูประภาสครูมิ่งกมล

ศิลปะ6พละฯ6ภาษาไทย6หน้าที่ฯ6คณติฯ6

613613613613613

ครูจตุพลครูนนทพลครูชัชวาลครูทรงพลครูจินตนา

เทคโนฯวิทยาการคณติฯ6ประวัติฯ6วิทย์6

ห613ห613613613613

ครูประภาสครูประภาสครูจินตนาครูพงศธรครูเดชปรีดา

ภาษาไทย6วิทย์6ภาษาจีนองักฤษพฐ6ดนตรี6

613613ห613613613

ครูชัชวาลครูเดชปรีดาครูจินตนาครูผ่องศรีครูภัทรินญา

ภาษาไทย6คณติฯ6ภาษาไทย6สงัคมฯ6สขุฯ6

613613613613613

ครูชัชวาลครูจินตนาครูชัชวาลครูพงศธรครูทรงพล

บ้านทกัษะแนะแนวศาสนาอาหรับองักฤษพฐ6

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห613ห613613

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูสญัญาครูจินตนาครูผ่องศรี

คณติฯ6

614

ครูจินตนา

องักฤษ ส6

614

ครูผ่องศรี

คณติฯ6

614

ครูจินตนา

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ภาษาไทย6

614

ครูชัชวาล

องักฤษ ส6

613

ครูผ่องศรี

คณติฯ6

613

ครูจินตนา

การงาน6

613

ครูลัดดาวัลย์

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

Eng.Con.

R613

ครูจินตนา
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