
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

องักฤษพฐ1นาฎศิลป1◌์ห้องสมุด1คณติฯ1ภาษาไทย1

112112112112112

ครูธดิารัตน์ครูจันทร์จิราครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

ศิลปะ1สงัคมฯ1คณติฯ1ภาษาไทย1องักฤษพฐ1

112112112112112

ครูจตุพลครูพิทยาครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

องักฤษพฐ1การงาน1ศาสนาภาษาไทย1คณติฯ1

112112ห112112112

ครูธดิารัตน์ครูนิภารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

ลส./ยุวะวิทย์1ภาษาไทย1คณติฯ1Eng.Con.

แนบท้าย112112112R112

ตามคาํสั่งครูศิโรจน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

บ้านทกัษะแนะแนวประวัติฯ1คณติฯ1ภาษาไทย1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ112112112

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูเสาวลักษณ์ครูธดิารัตน์ครูธดิารัตน์

คณติฯ1วิทย์1นาฎศิลป1◌์Eng.Con.ภาษาไทย1

111111111R111111

ครูอษุณีครูศิโรจน์ครูจันทร์จิราครูปัญญดาครูปัญญดา

ประวัติฯ1คณติฯ1ภาษาไทย1ศิลปะ1พละฯ1

111111111111111

ครูเสาวลักษณ์ครูอษุณีครูปัญญดาครูจตุพลครูชานนท์

ห้องสมุด1ศาสนาคณติฯ1การงาน1ภาษาไทย1

111ห111111111111

ครูปัญญดาครูธดิารัตน์ครูอษุณีครูนิภารัตน์ครูปัญญดา

ลส./ยุวะภาษาไทย1องักฤษพฐ1วิทย์1คณติฯ1

แนบท้าย111111111111

ตามคาํสั่งครูปัญญดาครูปัญญดาครูศิโรจน์ครูอษุณี

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย1คณติฯ1สงัคมฯ1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ111111111

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูปัญญดาครูอษุณีครูพิทยา

ซ่อมเสริม

112

ครูธดิารัตน์

องักฤษ ส1

112

ครูนิติดา

วิทย์1

112

ครูศิโรจน์

พละฯ1

112

ครูชานนท์

ซ่อมเสริม

112

ครูธดิารัตน์

ซ่อมเสริม

111

ครูปัญญดา

องักฤษพฐ1

111

ครูปัญญดา

องักฤษพฐ1

111

ครูปัญญดา

องักฤษ ส1

111

ครูนิติดา

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

นาฎศิลป1◌์คณติฯ1องักฤษพฐ1ภาษาไทย1พละฯ1

114114114114114

ครูจันทร์จิราครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดาครูชานนท์

องักฤษพฐ1วิทย์1องักฤษ ส1คณติฯ1ภาษาไทย1

114114114114114

ครูนิติดาครูศิโรจน์ครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดา

ศิลปะ1ประวัติฯ1องักฤษพฐ1ภาษาไทย1คณติฯ1

114114114114114

ครูจตุพลครูเสาวลักษณ์ครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดา

ลส./ยุวะห้องสมุด1ภาษาไทย1คณติฯ1การงาน1

แนบท้าย114114114114

ตามคาํสั่งครูนิติดาครูนิติดาครูนิติดาครูนิภารัตน์

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ1วิทย์1ภาษาไทย1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ114114114

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนิติดาครูศิโรจน์ครูนิติดา

องักฤษ ส1องักฤษพฐ1สงัคมฯ1วิทย์1ภาษาไทย1

113113113113113

ครูนิติดาครูพานิมิตรครูพิทยาครูศิโรจน์ครูพานิมิตร

ซ่อมเสริมคณติฯ1วิทย์1ภาษาไทย1Eng.Con.

113113113113R113

ครูอรทยัครูชานนท์ครูศิโรจน์ครูพานิมิตรครูพานิมิตร

พละฯ1คณติฯ1องักฤษพฐ1ภาษาไทย1นาฎศิลป1◌์

113113113113113

ครูชานนท์ครูชานนท์ครูพานิมิตรครูพานิมิตรครูจันทร์จิรา

ลส./ยุวะภาษาไทย1คณติฯ1ประวัติฯ1ห้องสมุด1

แนบท้าย113113113113

ตามคาํสั่งครูพานิมิตรครูชานนท์ครเูสาวลักษณ์ครูปัญญดา

บ้านทกัษะแนะแนวการงาน1ภาษาไทย1คณติฯ1

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ113113113

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนิภารัตน์ครูพานิมิตรครูชานนท์

Eng.Con.

R114

ครูนิติดา

สงัคมฯ1

114

ครูพิทยา

ซ่อมเสริม

114

ครูนิติดา

ศาสนา

ห114

ครูธดิารัตน์

ซ่อมเสริม

114

ครูนิติดา

คณติฯ1

113

ครูชานนท์

ศาสนา

ห113

ครูธดิารัตน์

ศิลปะ1

113

ครูจตุพล

ซ่อมเสริม

113

ครูอรทยั

องักฤษพฐ1

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

ศิลปะ2วิทย์2องักฤษ ส2ภาษาไทย2คณติฯ2

212212212212212

ครูจตุพลครูมิ่งกมลครูพานิมิตรครูอรทยัครูอรทยั

พละฯ2องักฤษพฐ2วิทย์2คณติฯ2ภาษาไทย2

212212212212212

ครูนนทพลครูอรทยัครูมิ่งกมลครูอรทยัครูอรทยั

ศาสนาคณติฯ2องักฤษพฐ2ประวัติฯ2ภาษาไทย2

ห211212212212212

ครูเสาวลักษณ์ครูอรทยัครูอรทยัครูนิตยาครูอรทยั

ลส./ยุวะEng.Con.คณติฯ2ภาษาไทย2เทคโนฯ

แนบท้ายR212212212ห212

ตามคาํสั่งครูอรทยัครูอรทยัครูอรทยัครูศิโรจน์

บ้านทกัษะแนะแนวสงัคมฯ2คณติฯ2ภาษาไทย2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ212212212

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูพิทยาครูอรทยัครูอรทยั

องักฤษพฐ2ศาสนาคณติฯ2ภาษาไทย2พละฯ2

211ห211211211211

ครูชานนท์ครูเสาวลักษณ์ครูชานนท์ครูชานนท์ครูนนทพล

ซ่อมเสริมวิทย์2คณติฯ2ภาษาไทย2ห้องสมุด2

211211211211211

ครูธดิารัตน์ครูมิ่งกมลครูชานนท์ครูชานนท์ครูปัญญดา

ประวัติฯ2สงัคมฯ2องักฤษพฐ2เทคโนฯภาษาไทย2

211211211ห211211

ครูนิตยาครูพิทยาครูชานนท์ครูศิโรจน์ครูชานนท์

ลส./ยุวะคณติฯ2นาฎศิลป1◌์ภาษาไทย2องักฤษ ส2

แนบท้าย211211211211

ตามคาํสั่งครูชานนท์ครูจันทร์จิราครูชานนท์ครูพานิมิตร

บ้านทกัษะแนะแนวศิลปะ2คณติฯ2วิทย์2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ211211211

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูจตุพลครูชานนท์ครูมิ่งกมล

องักฤษพฐ2

212

ครูอรทยั

การงาน2

212

ครูลัดดาวัลย์

นาฎศิลป1◌์

212

ครูจันทร์จิรา

ห้องสมุด2

212

ครูปัญญดา

ซ่อมเสริม

212

ครูอรทยั

การงาน2

211

ครูลัดดาวัลย์

องักฤษพฐ2

211

ครูชานนท์

คณติฯ2

211

ครูชานนท์

Eng.Con.2

R211

ครูเดชปรีดา

ภาษาไทย2

211

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

ห้องสมุด2ประวัติฯ2คณติฯ2สงัคมฯ2ภาษาไทย2

214214214214214

ครูปัญญดาครูนิตยาครูนิตยาครูพิทยาครูนิตยา

Eng.Con.ศิลปะ2คณติฯ2ภาษาไทย2เทคโนฯ

R214214214214ห214

ครูนิตยาครูจตุพลครูนิตยาครูนิตยาครูศิโรจน์

การงาน2ภาษาไทย2พละฯ2องักฤษพฐ2คณติฯ2

214214214214214

ครูลัดดาวัลย์ครูนิตยาครูนนทพลครูสญัญาครูนิตยา

ลส./ยุวะภาษาไทย2คณติฯ2นาฎศิลป1◌์องักฤษพฐ2

แนบท้าย214214214214

ตามคาํสั่งครูนิตยาครูนิตยาครูจันทร์จิราครูสญัญา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ2ภาษาไทย2องักฤษพฐ2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ214214214

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูนิตยาครูนิตยาครูสญัญา

องักฤษ ส2ภาษาไทย2การงาน2องักฤษพฐ2คณติฯ2

213213213213213

ครูพานิมิตรครูอรทยัครูลัดดาวัลย์ครูสญัญาครูพิทยา

นาฎศิลป1◌์ห้องสมุด2วิทย์2เทคโนฯคณติฯ2

213213213ห213213

ครูจันทร์จิราครูปัญญดาครูสริิกานต์ครูศิโรจน์ครูพิทยา

พละฯ2ซ่อมเสริมองักฤษพฐ2ภาษาไทย2คณติฯ2

213213213213213

ครูนนทพลครูนิติดาครูสญัญาครูอรทยัครูพิทยา

ลส./ยุวะคณติฯ2ศาสนาEng.Con.ภาษาไทย2

แนบท้าย213ห213R213213

ตามคาํสั่งครูพิทยาครูนิภารัตน์ครูพิทยาครูอรทยั

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย2องักฤษพฐ2ศิลปะ2

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ213213213

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูอรทยัครูสญัญาครูจตุพล

วิทย์2

214

ครูสริิกานต์

วิทย์2

214

ครูสริิกานต์

ซ่อมเสริม

214

ครูนิตยา

องักฤษ ส2

214

ครูพานิมิตร

ศาสนา

ห214

ครูนิภารัตน์

สงัคมฯ2

213

ครูพิทยา

ภาษาไทย2

213

ครูอรทยั

วิทย์2

213

ครูสริิกานต์

ประวัติฯ2

213

ครูนิตยา

คณติฯ2

213

ครูพิทยา



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

องักฤษพฐ3คณติฯ3ภาษาไทย3นาฎศิลป์3เทคโนฯ

312312312312ห312

ครูสญัญาครูจินตนาครูวรรณาครูจันทร์จิราครูศิโรจน์

คณติฯ3ภาษาไทย3การงาน3องักฤษพฐ3วิทย์3

312312312312312

ครูจินตนาครูวรรณาครูลัดดาวัลย์ครูสญัญาครูนิตยา

สงัคมฯ3ห้องสมุด3ภาษาไทย3พละฯ3คณติฯ3

312312312312312

ครูพิทยาครูปัญญดาครูวรรณาครูนนทพลครูจินตนา

ลส./ยุวะองักฤษพฐ3ประวัติฯ3ศิลปะ3คณติฯ3

แนบท้าย312312312312

ตามคาํสั่งครูสญัญาครูภัทรินญาครูจตุพลครูจินตนา

บ้านทกัษะแนะแนวศาสนาคณติฯ3ภาษาไทย3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห312312312

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูภัทรินญาครูจินตนาครูวรรณา

วิทย์3พละฯ3คณติฯ3ภาษาไทย3ประวัติฯ3

311311311311311

ครูนิตยาครูนนทพลครูทวีครูวรรณาครูภัทรินญา

ภาษาไทย3องักฤษพฐ3ศาสนาสงัคมฯ3คณติฯ3

311311ห311311311

ครูวรรณาครูสญัญาครูภัทรินญาครูพิทยาครูทวี

Eng.Con.3ซ่อมเสริมห้องสมุด3ศิลปะ3ภาษาไทย3

R311311311311311

ครูศิโรจน์ครูมิ่งกมลครูปัญญดาครูจตุพลครูวรรณา

ลส./ยุวะคณติฯ3องักฤษพฐ3วิทย์3ภาษาไทย3

แนบท้าย311311311311

ตามคาํสั่งครูทวีครูสญัญาครูนิตยาครูวรรณา

บ้านทกัษะแนะแนวองักฤษพฐ3ภาษาไทย3คณติฯ3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ311311311

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูสญัญาครูวรรณาครูทวี

วิทย์3

312

ครูนิตยา

Eng.Con.

R312

ครูศิโรจน์

องักฤษ ส3

312

ครูสญัญา

ภาษาไทย3

312

ครูวรรณา

ซ่อมเสริม

312

ครูมิ่งกมล

องักฤษ ส3

311

ครูสญัญา

นาฎศิลป์3

311

ครูจันทร์จิรา

คณติฯ3

311

ครูทวี

เทคโนฯ

ห311

ครูศิโรจน์

การงาน3

311

ครูลัดดาวัลย์



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

ศาสนาองักฤษพฐ3คณติฯ3วิทย์3องักฤษ ส3

ห314314314314314

ครูภัทรินญาครูสญัญาครูจินตนาครูชัชวาลครูสญัญา

องักฤษพฐ3พละฯ3สงัคมฯ3ห้องสมุด3ภาษาไทย3

314314314314314

ครูสญัญาครูนนทพลครูพิทยาครูปัญญดาครูวรรณา

องักฤษพฐ3นาฎศิลป์3ซ่อมเสริมภาษาไทย3เทคโนฯ

314314314314ห314

ครูสญัญาครูจันทร์จิราครูมิ่งกมลครูวรรณาครูศิโรจน์

ลส./ยุวะการงาน3คณติฯ3ภาษาไทย3ประวัติฯ3

แนบท้าย314314314314

ตามคาํสั่งครูลัดดาวัลย์ครูจินตนาครูวรรณาครูภัทรินญา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ3วิทย์3Eng.Con.3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ314314R314

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูจินตนาครูชัชวาลครูภัทรินญา

สงัคมฯ3ห้องสมุด3วิทย์3คณติฯ3ภาษาไทย3

313313313313313

ครูพิทยาครูปัญญดาครูชัชวาลครูทรงพลครูวรรณา

ซ่อมเสริมการงาน3องักฤษพฐ3วิทย์3คณติฯ3

313313313313313

ครูมิ่งกมลครูลัดดาวัลย์ครูสญัญาครูชัชวาลครูทรงพล

นาฎศิลป์3ภาษาไทย3คณติฯ3ศาสนาองักฤษ ส3

313313313ห313313

ครูจันทร์จิราครูวรรณาครูทรงพลครูภัทรินญาครูสญัญา

ลส./ยุวะภาษาไทย3ศิลปะ3องักฤษพฐ3คณติฯ3

แนบท้าย313313313313

ตามคาํสั่งครูวรรณาครูจตุพลครูสญัญาครูทรงพล

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย3พละฯ3คณติฯ3

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ313313313

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูวรรณาครูนนทพลครูทรงพล

ภาษาไทย3

314

ครูวรรณา

คณติฯ3

314

ครูจินตนา

คณติฯ3

314

ครูจินตนา

ศิลปะ3

314

ครูจตุพล

ภาษาไทย3

314

ครูวรรณา

เทคโนฯ

ห313

ครูศิโรจน์

ภาษาไทย3

313

ครูวรรณา

Eng.Con.

R313

ครูวรรณา

ประวัติฯ3

313

ครูภัทรินญา

องักฤษพฐ3

313

ครูสญัญา



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

ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/1 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..............................  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

พละฯ4วิทยาการภาษาไทย4องักฤษพฐ4สงัคมฯ4

412ห412412412412

ครูนนทพลครูประภาสครูมิ่งกมลครูพานิมิตรครูพงศธร

ภาษาจีนหน้าที่ฯ4Eng.Con.4คณติฯ4ดนตรี4

ห412412R412412412

ครูทวีครูนิตยาครูทวีครูทวีครูภัทรินญา

วิทย์4องักฤษพฐ4ศาสนาคณติฯ4ศิลปะ4

412412ห412412412

ครูเดชปรีดาครูพานิมิตรครูพิทยาครูทวีครูจตุพล

ภาษาไทย4ประวัติฯ4วิทย์4อาหรับคณติฯ4

412412412ห412412

ครูมิ่งกมลครูจันทร์จิราครูเดชปรีดาครูทวีครูทวี

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย4สขุฯ4การงาน4

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ412412412

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูมิ่งกมลครูจันทร์จิราครูลัดดาวัลย์

ภาษาไทย4ภาษาจีนดนตรี4วิทยาการคณติฯ4

411ห411411ห411411

ครูมิ่งกมลครูนิภารัตน์ครูภัทรินญาครูประภาสครูทวี

อาหรับองักฤษพฐ4พละฯ4ประวัติฯ4ศิลปะ4

ห411411411411411

ครูลัดดาวัลย์ครูพานิมิตรครูนนทพลครูจันทร์จิราครูจตุพล

สงัคมฯ4Eng.Con.เทคโนฯการงาน4คณติฯ4

411R411ห411411411

ครูพงศธรครูลัดดาวัลย์ครูศิโรจน์ครูลัดดาวัลย์ครูทวี

คณติฯ4วิทย์4ภาษาไทย4องักฤษพฐ4ศาสนา

411411411411ห411

ครูทวีครูเดชปรีดาครูมิ่งกมลครูพานิมิตรครูพิทยา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ4ภาษาไทย4สขุฯ4

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ411411411

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูทวีครูมิ่งกมลครูจันทร์จิรา

คณติฯ4

412

ครูทวี

องักฤษ ส4

412

ครูพานิมิตร

ภาษาไทย4

412

ครูมิ่งกมล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

เทคโนฯ

ห412

ครูศิโรจน์

วิทย์4

411

ครูเดชปรีดา

ภาษาไทย4

411

ครูมิ่งกมล

องักฤษ ส4

411

ครูพานิมิตร

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

หน้าที่ฯ4

411

ครูนิตยา



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

ตารางเรียน ช้ัน ป. 4/3 ห้องเรียนประจาํ R413 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

สงัคมฯ5วิทย์5เทคโนฯภาษาไทย5คณติฯ5

511511ห511511511

ครูพงศธรครูเดชปรีดาครูประภาสครูสริิกานต์ครูอษุณี

Eng.Con.ภาษาจีนหน้าที่ฯ5คณติฯ5ภาษาไทย5

R511ห511511511511

ครูอษุณีครูภัทรินญาครูทรงพลครูอษุณีครูสริิกานต์

ดนตรี5ศาสนาศิลปะ5วิทย์5การงาน5

511ห511511511511

ครูภัทรินญาครูทรงพลครูจตุพลครูเดชปรีดาครูลัดดาวัลย์

ภาษาไทย5คณติฯ5วิทยาการองักฤษพฐ5อาหรับ

511511ห511511ห511

ครูสริิกานต์ครูอษุณีครูประภาสครูผ่องศรีครูลัดดาวัลย์

บ้านทกัษะแนะแนวองักฤษ ส5ประวัติฯ5คณติฯ5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ511511511

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูผ่องศรีครูพงศธรครูอษุณี

วิทยาการคณติฯ4Eng.Con.4ดนตรี4ภาษาไทย4

ห413413R413413413

ครูประภาสครูทวีครูนนทพลครูภัทรินญาครูมิ่งกมล

องักฤษพฐ4วิทย์4ศิลปะ4ภาษาจีนภาษาไทย4

413413413ห413413

ครูพานิมิตรครูเดชปรีดาครูจตุพลครูนนทพลครูมิ่งกมล

องักฤษ ส4คณติฯ4สขุฯ4หน้าที่ฯ4ภาษาไทย4

413413413413413

ครูพานิมิตรครูทวีครูจันทร์จิราครูพิทยาครูมิ่งกมล

พละฯ4ภาษาไทย4ศาสนาวิทย์4ประวัติฯ4

413413ห413413413

ครูนนทพลครูมิ่งกมลครูพิทยาครูเดชปรีดาครูจันทร์จิรา

บ้านทกัษะแนะแนวเทคโนฯการงาน4องักฤษพฐ4

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห413413413

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูศิโรจน์ครูลัดดาวัลย์ครูพานิมิตร

พละฯ5

511

ครูนนทพล

สขุฯ5

511

ครูทรงพล

องักฤษพฐ5

511

ครูผ่องศรี

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ภาษาไทย5

511

ครูสริิกานต์

สงัคมฯ4

413

ครูพงศธร

คณติฯ4

413

ครูทวี

อาหรับ

ห413

ครูนนทพล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

คณติฯ4

413

ครูทวี



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

ภาษาจีนภาษาไทย5องักฤษพฐ5ประวัติฯ5วิทย์5

ห513513513513513

ครูทวีครูสริิกานต์ครูผ่องศรีครูพงศธรครูเดชปรีดา

ภาษาไทย5สงัคมฯ5คณติฯ5การงาน5องักฤษ ส5

513513513513513

ครูสริิกานต์ครูพงศธรครูอษุณีครูลัดดาวัลย์ครูผ่องศรี

อาหรับภาษาไทย5วิทย์5สขุฯ5คณติฯ5

ห513513513513513

ครูทรงพลครูสริิกานต์ครูเดชปรีดาครูทรงพลครูอษุณี

คณติฯ5ศิลปะ5องักฤษพฐ5ดนตรี5ภาษาไทย5

513513513513513

ครูอษุณีครูจตุพลครูผ่องศรีครูภัทรินญาครูสริิกานต์

บ้านทกัษะแนะแนวศาสนาEng.Con.5เทคโนฯ

แนบท้ายฯแนบท้ายฯห513R513ห513

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูทรงพลครูทวีครูประภาส

ศาสนาหน้าที่ฯ5คณติฯ5ศิลปะ5ภาษาไทย5

ห512512512512512

ครูเสาวลักษณ์ครูทรงพลครูอษุณีครูจตุพลครูสริิกานต์

สขุฯ5อาหรับวิทยาการEng.Con.คณติฯ5

512ห512ห512R512512

ครูทรงพลครูสริิกานต์ครูประภาสครูสริิกานต์ครูอษุณี

ภาษาจีนวิทย์5การงาน5ภาษาไทย5องักฤษพฐ5

ห512512512512512

ครูชัชวาลครูเดชปรีดาครูลัดดาวัลย์ครูสริิกานต์ครูผ่องศรี

สงัคมฯ5ภาษาไทย5คณติฯ5เทคโนฯประวัติฯ5

512512512ห512512

ครูพงศธรครูสริิกานต์ครูอษุณีครูประภาสครูพงศธร

บ้านทกัษะแนะแนวภาษาไทย5วิทย์5องักฤษพฐ5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ512512512

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูสริิกานต์ครูเดชปรีดาครูผ่องศรี

คณติฯ5

513

ครูอษุณี

พละฯ5

513

ครูนนทพล

วิทยาการ

ห513

ครูประภาส

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

หน้าที่ฯ5

513

ครูทรงพล

องักฤษ ส5

512

ครูผ่องศรี

ดนตรี5

512

ครูภัทรินญา

คณติฯ5

512

ครูอษุณี

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

พละฯ5

512

ครูนนทพล



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

ตารางเรียน ช้ัน ป. 5/4 ห้องเรียนประจาํ R514 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

องักฤษ ส6การงาน6ศาสนาองักฤษพฐ6คณติฯ6

611611ห611611611

ครูผ่องศรีครูลัดดาวัลย์ครูพงศธรครูผ่องศรีครูจินตนา

ดนตรี6คณติฯ6Eng.Con.ประวัติฯ6ภาษาไทย6

611611R611611611

ครูภัทรินญาครูจินตนาครูพงศธรครูพงศธรครูชัชวาล

คณติฯ6อาหรับภาษาจีนองักฤษพฐ6ภาษาไทย6

611ห611ห611611611

ครูจินตนาครูพงศธรครูพงศธรครูผ่องศรีครูชัชวาล

เทคโนฯวิทยาการพละฯ6หน้าที่ฯ6ภาษาไทย6

ห611ห611611611611

ครูประภาสครูประภาสครูนนทพลครูทรงพลครูชัชวาล

บ้านทกัษะแนะแนววิทย์6สขุฯ6คณติฯ6

แนบท้ายแนบท้ายฯ611611611

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูเดชปรีดาครูทรงพลครูจินตนา

วิทย์5องักฤษพฐ5ภาษาไทย5คณติฯ5อาหรับ

514514514514ช514

ครูเดชปรีดาครูผ่องศรีครูสริิกานต์ครูอษุณีครูจันทร์จิรา

สงัคมฯ5องักฤษ ส5ศาสนาสขุฯ5Eng.Con.5

514514ห514514R514

ครูพงศธรครูผ่องศรีครูจันทร์จิราครูทรงพลครูจันทร์จิรา

ภาษาไทย5พละฯ5องักฤษพฐ5คณติฯ5ประวัติฯ5

514514514514514

ครูสริิกานต์ครูนนทพลครูผ่องศรีครูอษุณีครูพงศธร

การงาน5หน้าที่ฯ5ภาษาไทย5คณติฯ5วิทย์5

514514514514514

ครูลัดดาวัลย์ครูทรงพลครูสริิกานต์ครูอษุณีครูเดชปรีดา

บ้านทกัษะแนะแนวคณติฯ5เทคโนฯภาษาไทย5

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ514ห514514

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูอษุณีครูประภาสครูสริิกานต์

ศิลปะ6

611

ครูจตุพล

วิทย์6

611

ครูเดชปรีดา

สงัคมฯ6

611

ครูพงศธร

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ภาษาไทย6

611

ครูชัชวาล

ดนตรี5

514

ครูภัทรินญา

วิทยาการ

ห514

ครูประภาส

ภาษาจีน

ห514

ครูภัทรินญา

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

ศิลปะ5

514

ครูจตุพล



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

ตารางเรียน ช้ัน ป. 6/2 ห้องเรียนประจาํ R612 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

การงาน6ศิลปะ6หน้าที่ฯ6อาหรับภาษาไทย6

613613613ห613613

ครูลัดดาวัลย์ครูจตุพลครูทรงพลครูเสาวลักษณ์ครูชัชวาล

เทคโนฯวิทยาการองักฤษพฐ6วิทย์6คณติฯ6

ห613ห613613613613

ครูประภาสครูประภาสครูผ่องศรีครูเดชปรีดาครูจินตนา

ศาสนาองักฤษพฐ6คณติฯ6ภาษาไทย6วิทย์6

ห613613613613613

ครูมิ่งกมลครูผ่องศรีครูจินตนาครูชัชวาลครูเดชปรีดา

องักฤษ ส6คณติฯ6ภาษาไทย6ประวัติฯ6พละฯ6

613613613613613

ครูผ่องศรีครูจินตนาครูชัชวาลครูพงศธรครูนนทพล

บ้านทกัษะแนะแนวสงัคมฯ6ดนตรี6ภาษาไทย6

แนบท้ายฯแนบท้ายฯ613613613

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูพงศธรครูภัทรินญาครูชัชวาล

หน้าที่ฯ6ภาษาไทย6ศิลปะ6คณติฯ6การงาน6

612612612612612

ครูทรงพลครูชัชวาลครูจตุพลครูจินตนาครูลัดดาวัลย์

ภาษาไทย6ศาสนาคณติฯ6องักฤษพฐ6วิทย์6

612ห612612612612

ครูชัชวาลครูชัชวาลครูจินตนาครูผ่องศรีครูเดชปรีดา

เทคโนฯวิทยาการดนตรี6คณติฯ6สขุฯ6

ห612ห612612612612

ครูประภาสครูประภาสครูภัทรินญาครูจินตนาครูทรงพล

ภาษาไทย6พละฯ6สงัคมฯ6คณติฯ6องักฤษพฐ6

612612612612612

ครูชัชวาลครูนนทพลครูพงศธรครูจินตนาครูผ่องศรี

บ้านทกัษะแนะแนวEng.Con.องักฤษ ส6ประวัติฯ6

แนบท้ายฯแนบท้ายฯR612612612

ตามคาํสั่งตามคาํสั่งครูชัชวาลครูผ่องศรีครูพงศธร

คณติฯ6

613

ครูจินตนา

ภาษาจีน

ห613

ครูเสาวลักษณ์

สขุฯ6

613

ครูทรงพล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

Eng.Con.6

R613

ครูจันทร์จิรา

ภาษาจีน

ห612

ครูชัชวาล

อาหรับ

ห612

ครูชัชวาล

ภาษาไทย6

612

ครูชัชวาล

ลส./ยุวะ

แนบท้าย

ตามคาํสั่ง

วิทย์6

612

ครูเดชปรีดา
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