
ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ จีน ไทย องักฤษ พละ วิทย์ ช.รักการอ่าน ลดเรียน-เพมิรู้

องัคาร คอม ไทย ประวติั จีน ศาสนา คณิต D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ สุข ไทย การงาน+เกษตร ดนตรี+นาฏ. คณิต ศาสนา สงัคม

พฤหสับดี วฒันธรรมจีน สงัคม คณิต วิทย์ ลส.ป.5 องักฤษ หนา้ที

ศุกร์ จีน แนะแนว คณิต ไทย อบรม ศิลปะ องักฤษสือสาร

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ สงัคม วิทย์ พละ องักฤษ องักฤษสือสาร จีน ช.รักการอ่าน

องัคาร ไทย คณิต ศิลปะ ประวติั ศาสนา คอม D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ คณิต สุข ไทย จีน หนา้ที ศาสนา ดนตรี+นาฏ.

พฤหสับดี ไทย องักฤษ สงัคม วฒันธรรมจีน ลส.ป.5 คณิต วิทย์

ศุกร์ การงาน+เกษตร ไทย จีน คณิต อบรม ลดเรียน-เพมิรู้ แนะแนว

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ วฒันธรรมจีน สงัคม ลดเรียน-เพมิรู้ ดนตรี+นาฏ. ไทย องักฤษ คณิต

องัคาร วิทย์ จีน พละ ช.รักการอ่าน ศาสนา ไทย D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ คอม องักฤษ วิทย์ คณิต ไทย ศาสนา จีน

พฤหสับดี สุข คณิต จีน การงาน+เกษตร ลส.ป.5 หนา้ที ไทย

ศุกร์ สงัคม คณิต แนะแนว ประวติั อบรม องักฤษสือสาร ศิลปะ

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/1   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูชลยัพร + คุณครูดุลรอพา)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/3   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2564    (คุณครูณภคมน + คุณครูเฉลิมเกียรติ)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/2   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูนาซีเราะ + คุณครูดวงกมล)



ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ วิทย์ จีน ดนตรี+นาฏ. คณิต การงาน+เกษตร หนา้ที ช.รักการอ่าน

องัคาร สงัคม องักฤษ คณิต ไทย ศาสน พละ D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ ประวติั สงัคม คณิต วิทย์ องักฤษสือสาร ศาสนา ไทย

พฤหสับดี คณิต ไทย องักฤษ สุข ลส.ป.5 คอม จีน

ศุกร์ ไทย วฒันธรรมจีน ศิลปะ ลดเรียน-เพมิรู้ อบรม จีน แนะแนว

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ คณิต ไทย สงัคม การงาน+เกษตร จีน องักฤษสือสาร หนา้ที

องัคาร ไทย พละ องักฤษ คณิต ศาสนา ช.รักการอ่าน D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ ดนตรี+นาฏ. ไทย ประวตัิ คณิต องักฤษ ศาสนา วิทย์

พฤหสับดี ไทย วิทย์ สุข ลดเรียน-เพมิรู้ ลส.ป.5 จีน คอม

ศุกร์ คณิต ศิลปะ วฒันธรรมจีน สงัคม อบรม แนะแนว จีน

ชวัโมงที 1 2 3 4 5 6 7

วนั 08.45-09.35 09.35-10.25 10.25-11.10 11.10-12.00 12.50-13.40 13.40-14.30 14.30-15.20

จนัทร์ การงาน+เกษตร ลดเรียน-เพมิรู้ ไทย คอม คณิต สงัคม องักฤษ

องัคาร จีน วิทย์ คณิต องักฤษสือสาร ศาสนา ศิลปะ D.A.R.E. / ซ่อมเสริม

พุธ ไทย คณิต จีน สงัคม ดนตรี+นาฏ. ศาสนา องักฤษ

พฤหสับดี วิทย์ ไทย คณิต จีน ลส.ป.5 สุข ช.รักการอ่าน

ศุกร์ พละ ไทย ประวติั วฒันธรรมจีน อบรม หนา้ที แนะแนว

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/4   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูอุทยั+คุณครูวิรัญชนา)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/5   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูมยรีุ + คุณครูภทัราวุธ)

ตารางเรียนชนัประถมศึกษาปีที  5/6   ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา  2565    (คุณครูวีณา  ยโูซ๊ะ+ คุณครูระพีพรรณ)


