
 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 ารวย 

ครูประภาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

 
 

พัก 
 

 
 
 

กลาง 
 
 
 
 

วัน 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

อังกฤษเสริม 
ครูส ารวย 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ประวัติศาสตร์ 
ครูส ารวย 

ศิลปะ 
ครูส ารวย 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

อังกฤษเสริม 
ครูส ารวย 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 

ครูส ารวย 
ครูประภาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

สังคมศึกษา / 
พระพุทธศาสนา 

ครูส ารวย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

ลูกเสือส ารอง 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูส ารวย 
ครูประภาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูส ารวย 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

ภาษาไทย 
ครูส ารวย 

หน้าที่พลเมือง 
ครูส ารวย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

สวดมนต์ 
ครูส ารวย 

ครูประภาภรณ์ 
 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน   1.นางสาวส ารวย  ภกัดีศิริวงษ์  2.นางสาวประภาภรณ์  สงคราม 
 



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 
ครูอัญชุลี 

 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

 
 

พัก 
 
 
 

 
กลาง 

 
 
 
 

วัน 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

อังกฤษเสริม 
ครูอัญชุลี 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุลี 

 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

สังคมศึกษา / 
พระพุทธศาสนา

ครูอัญชุลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูอัญชุลี 

 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูอัญชุลี 

 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูอัญชุลี 

 
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 

ครูอัญชุลี 
 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

หน้าที่พลเมือง 
ครูอัญชุลี 

อังกฤษเสริม 
ครูอัญชุลี 

ลูกเสือส ารอง 
ครูอัญชุลี 

 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูอัญชุลี 
 

คณิตศาสตร์ 
ครูอัญชุลี 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

ภาษาไทย 
ครูอัญชุลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ศิลปะ 
ครูอัญชุลี 

สวดมนต์ 
ครูอัญชุลี 

 
 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน  นางอัญชุลี  ศุภรตรีทิเพศ  
  



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

 
 

พัก 
 

 
 
 

กลาง 
 
 
 
 

วัน 

อังกฤษเสริม 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

สังคมศึกษา / 
พระพุทธศาสนา
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

การงาน 
ครูประภาภรณ์ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ศิลปะ 
ครูประมร 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 

ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 
ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

หน้าที่พลเมือง 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

 

ลูกเสือส ารอง 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 
ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

คณิตศาสตร์ 
ครูศรราม 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

อังกฤษเสริม 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

สวดมนต์ 
ครูวนิดา เพ็ชรล้ า 

ครูประมร 
 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน  1. นายประมร  พรโสภณ  2.นางสาววนิดา  เพ็ชรล้ า   
 



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

 
 

พัก 
 
 
 

 
กลาง 

 
 
 
 

วัน 

พระพุทธศาสนา 
ครูศรราม 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

หน้าที่พลเมือง 
ครูศรราม 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

อังกฤษเสริม 
ครูประภาภรณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ประวัติศาสตร์ 
ครูศรราม 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

ลูกเสือสามัญ 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

สังคมศึกษา 
ครูศรราม 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

สวดมนต์ 
ครูชัชวาล 
ครูศรราม 

 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน  นายชัชวาล  คงขุนทด  
  



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1     
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

 

 
 

พัก 
 

 
 
 

กลาง 
 
 
 
 

วัน 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

สังคมศึกษา 
ครูละเอียด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 

 

สังคมศึกษา 
ครูละเอียด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

อังกฤษเสริม 
ครูประภาภรณ์ 

 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

 

หน้าที่พลเมือง 
ครศูรราม 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูละเอียด 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

 

ประวัติศาสตร์ 
ครูศรราม 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูละเอียด 

 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูละเอียด 

 
พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 

ครูละเอียด 
 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

ลูกเสือสามัญ 
ครูละเอียด 

 
ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 

ครูละเอียด 
 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

สวดมนต์ 
ครูละเอียด 

 
 

หมายเหตุ    ครูประจ าชั้น  นางละเอียด  ภูอ่อน   
 
 



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

 
 

พัก 
 

 
 
 

กลาง 
 
 
 
 

วัน 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

ประวัติศาสตร์ 
ครูศรราม 

สังคมศึกษา 
ครูละเอียด 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

อังกฤษเสริม 
ครูประภาภรณ์ 

 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

พระพุทธศาสนา 
ครูละเอียด 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูวนิดา ศรียะ 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูวนิดา ศรียะ 

พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 

หน้าที่พลเมือง 
ครูศรราม 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ศิลปะ 
ครูประมร 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

ลูกเสือสามัญ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

สวดมนต์ 
ครูวนิดา  ศรียะ 

 
 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน  นางสาววนิดา  ศรียะ   
 



 
 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

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 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

อังกฤษเสริม 
ครูประภาภรณ์ 

 
 

พัก 
 
 
 

 
กลาง 

 
 
 
 

วัน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูศรราม 

อังคาร กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

ศิลปะ 
ครปูระมร 

สังคมศึกษา 
ครูละเอียด 

พุธ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูศรราม 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

กิจกรรมชุมนุม 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

กิจกรรมแนะแนว 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

พฤหัสบดี กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูละเอียด 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

พระพุทธศาสนา 
ครูละเอียด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูวนิดา ศรียะ 

ลูกเสือสามัญ 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ศุกร์ กิจกรรมโฮมรูม 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

ภาษาไทย 
ครูธานี 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัชวาล 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
ครูประมร 

เทคโนโลยี 
ครูประภาภรณ์ 

การงานอาชีพ 
ครูประภาภรณ์ 

สวดมนต์ 
ครูธานี 
ครูลัดดา 

 

หมายเหตุ    ครูประจ าช้ัน  1.นางธานี  สุทธิอาคาร  2.นางสาวลัดดา  นูพลกรัง  


