
ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ จีน ไทย วิทย์ คณิต คอม ช.รักการอ่าน แนะแนว

องัคาร คณิต พละ ไทย ประวติั องักฤษ ลดเรียน-เพมิรู้ ซ่อมเสริม

พุธ ไทย สุข คณิต วิทย์ จีน หนา้ที วฒันธรรมจีน

พฤหสับดี ลส.ป.1 คณิต ดนตรี สงัคม ศาสนา ไทย องักฤษ

ศุกร์ ศาสนา ไทย จีน องักฤษสือสาร อบรม การงาน+เกษตร ศิลปะ

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ ไทย คอม องักฤษสือสาร คณิต วิทย์ จีน หนา้ที

องัคาร คณิต วิทย์ ไทย ช.รักการอ่าน ลดเรียน-เพมิรู้ พละ ซ่อมเสริม

พุธ คณิต ไทย วฒันธรรมจีน ดนตรี+นาฏ. สงัคม แนะแนว จีน

พฤหสับดี ลส.ป.1 ไทย คณิต การงาน+เกษตร ศาสนา องักฤษ สุข

ศุกร์ ศาสนา ศิลปะ ไทย จีน อบรม ประวติั องักฤษ

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ ไทย จีน สงัคม วิทย์ คณิต ประวติั ช.รักการอ่าน

องัคาร ไทย ลดเรียน-เพมิรู้ จีน ดนตรี+นาฏ. พละ องักฤษ ซ่อมเสริม

พุธ ไทย วฒันธรรมจีน องักฤษ คณิต สุข คอม แนะแนว

พฤหสับดี ลส.ป.1 จีน ไทย คณิต ศาสนา หนา้ที วิทย์

ศุกร์ ศาสนา ไทย คณิต การงาน+เกษตร อบรม ศิลปะ องักฤษสือสาร

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/1  ปีการศึกษา  2565    (คุณครูสุดคนึง + คุณครูนูรอานิซ)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/2  ปีการศึกษา  2565    (คุณครูเปาซียะ๊ + คุณครูซูนยันี)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/3  ปีการศึกษา  2565    (คุณครูอลิสา + คุณครูจิรวรรณ)



ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ องักฤษสือสาร ไทย พละ จีน คณิต องักฤษ ศิลปะ

องัคาร ไทย คณิต วิทย์ จีน คอม แนะแนว ซ่อมเสริม

พุธ คณิต ไทย ลดเรียน-เพมิรู้ วิทย์ หนา้ที สุข ประวติั

พฤหสับดี ลส.ป.1 องักฤษ วฒันธรรมจีน ดนตรี+นาฏ. ศาสนา ไทย ช.รักการอ่าน

ศุกร์ ศาสนา คณิต การงาน+เกษตร ไทย อบรม สังคม จีน

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ คณิต ไทย ศิลปะ องักฤษ วิทย์ องักฤษสือสาร จีน

องัคาร คณิต ไทย พละ สงัคม ดนตรี+นาฏ. จีน ซ่อมเสริม

พุธ จีน คณิต คอม ไทย ลดเรียน-เพมิรู้ ประวติั ช.รักการอ่าน

พฤหสับดี ลส.ป.1 ไทย การงาน+เกษตร จีน ศาสนา วิทย์ หนา้ที

ศุกร์ ศาสนา คณิต องักฤษ ไทย อบรม สุข แนะแนว

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 11.10-12.00 12.00-12.50 12.50-13.40 13.55-14.45 14.45-15.35

จนัทร์ คณิต พละ ไทย สงัคม องักฤษสือสาร คอม องักฤษ

องัคาร จีน ไทย ศิลปะ คณิต ประวติั หนา้ที ซ่อมเสริม

พุธ ไทย จีน ดนตรี+นาฏ. คณิต วิทย์ ลดเรียน-เพมิรู้ สุข

พฤหสับดี ลส.ป.1 คณิต ไทย วฒันธรรมจีน ศาสนา จีน แนะแนว

ศุกร์ ศาสนา ไทย วิทย์ องักฤษ อบรม ช.รักการอ่าน การงาน+เกษตร

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/5   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูซาบารีหยะ๊ + คุณครูวิศลัยศ์ยา)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/6   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูนิตยา + คุณครูณฐัพร)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  1/4   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูณฐัชญา+คุณครูฮมัดนั)


