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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

สังคมศึกษำ 
ครูส ำรวย 

 
อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 

ครูส ำรวย 
ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูส ำรวย 

 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

สังคมศึกษำ 
ครูส ำรวย 

 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

ศิลปะ 
ครูส ำรวย 

ประวัติศำสตร ์
ครูส ำรวย 

ลูกเสือส ำรอง 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูส ำรวย 
ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูส ำรวย 

ภำษำไทย 
ครูส ำรวย 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

สุขศึกษำ 
ครูประมร 

สวดมนต์ 
ครูส ำรวย 

ครูประภำภรณ์ 
 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น   1.นางสาวส ารวย  ภักดีศิริวงษ์  2.นางสาวประภาภรณ์  สงคราม 
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

สังคมศึกษำ 
ครูอัญชุล ี

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

สุขศึกษำ 
ครูประมร 

ประวัติศำสตร ์
ครูอัญชุล ี

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูอัญชุล ี

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ศิลปะ 
ครูอัญชุล ี

กิจกรรมชุมนุม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ลูกเสือส ำรอง 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

คณิตศำสตร์ 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

ภำษำไทย 
ครูอัญชุล ี

สังคมศึกษำ 
ครูอัญชุล ี

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

สวดมนต์ 
ครูอัญชุล ี
ครูจิรำพร 

 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ   
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

วิทยำศำสตร์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ศิลปะ 
ครูประมร 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ประวัติศำสตร ์
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ลูกเสือส ำรอง 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 
ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

 

ภำษำไทย 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

 

สุขศึกษำ 
ครูประมร 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

สวดมนต์ 
ครูวนิดำ เพ็ชรล  ำ 

ครูสุดำรัตน์ 
 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  1. นางสาววนิดา  เพ็ชรล้ า  2.นางสาวสุดารัตน์  สีนารี 
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวำล 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

สุขศึกษำ 
ครปูระมร 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด  

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวำล 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ประวัติศำสตร ์
ครูประภำภรณ์ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวำล 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูประภำภรณ์ 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูชัชวำล 

 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูชัชวำล 

 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวำล 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ลูกเสือสำมัญ 
ครูชัชวำล 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวำล 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

สวดมนต์ 
ครูชัชวำล 

 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  นายชัชวาล  คงขุนทด   
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

ประวัติศำสตร ์
ครูประภำภรณ์ 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

สุขศึกษำ 
ครปูระมร 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูวนิดำ ศรียะ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูวนิดำ ศรียะ 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

ลูกเสือสำมัญ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 

ภำษำไทย 
ครูจิรำพร 

สังคมศึกษำ 
ครูสุดำรัตน์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

สวดมนต์ 
ครูวนิดำ  ศรียะ 

 
 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  1.นางสาววนิดา  ศรียะ  2.นางสาวจิราพร  แสนขอมค า    
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

สุขศึกษำ 
ครปูระมร 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

สังคมศึกษำ 
ครูละเอียด 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

สังคมศึกษำ 
ครูละเอียด 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

ลูกเสือสำมัญ 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

สังคมศึกษำ 
ครูละเอียด 

ประวัติศำสตร ์
ครูละเอียด 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูละเอียด 

สวดมนต์ 
ครูละเอียด 
ครปูระมร 

 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  1.นางละเอียด  ภูอ่อน  2.นายประมร  พรโสภณ 
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ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

คาบที่/เวลา 
วัน 

 
08.50-09.00 

1 
09.00-10.00 

2 
10.00-11.00 

3 
11.00-12.00 

 
12.00-13.00 

4 
13.00-14.00 

5 
14.00-15.00 

6 
15.00-16.00 

จันทร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

สังคมศึกษำ 
ครูธำนี 

 
 

พัก 
 

 
กลาง 

 
 

วัน 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

หน้ำท่ีพลเมือง 
ครูธำนี 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

สังคมศึกษำ 
ครูธำนี 

ประวัติศำสตร ์
ครูธำนี 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

สังคมศึกษำ 
ครูธำนี 

สุขศึกษำ 
ครปูระมร 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

พฤหัสบด ี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

วิทยำศำสตร์ 
ครูละเอียด 

เทคโนโลยี 
ครูประภำภรณ์ 

กำรงำนอำชีพ 
ครูประภำภรณ์ 

ลูกเสือสำมัญ 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

ภำษำอังกฤษ 
ครูวนิดำ ศรียะ 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

ภำษำไทย 
ครูธำนี 

คณิตศำสตร์ 
ครูชัชวำล 

สวดมนต์ 
ครูธำนี 
ครูลัดดำ 

 

หมายเหต ุ   ครูประจ าชั้น  1.นางธานี  สุทธิอาคาร  2.นางสาวลัดดา  นูพลกรัง  


