ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
08.30–09.20

วันจันทร์

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

อังกฤษ
อักรีมี

วันอังคาร

ศิลปะ
คมคณิต

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันพุธ

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

ศิลปะ
คมคณิต

10.10-11.00

11.00-11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

09.20-10.10

พักกลางวัน

วัน/เวลา

อังกฤษ
อักรีมี

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

สวดมนต์
ครู อ. 1/1

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
วัน/เวลา

09.20-10.10

10.10-11.00

วันจันทร์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

วันอังคาร

ศิลปะ
คมคณิต
อังกฤษ
อักรีมี

ศิลปะ
คมคณิต

วันพฤหัสบดี

อังกฤษ
อักรีมี

ศิลปะ
คมคณิต

วันศุกร์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.00-11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

พักกลางวัน

วันพุธ

08.30–09.20

สวดมนต์
ครู อ. ½

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
วัน/เวลา

08.30–09.20

วันจันทร์

09.20-10.10

10.10-11.00

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

อังกฤษ
อักรีมี

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันอังคาร

อังกฤษ
อักรีมี

วันพฤหัสบดี

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์
ดนตรี
สิริศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

พักกลางวัน

วันพุธ

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันศุกร์

11.00-11.50

ดนตรี
สิริศักดิ์

สวดมนต์
ครู อ. 2/1

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
08.30–09.20

วันจันทร์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันอังคาร

อังกฤษ
อักรีมี

09.20-10.10

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ดนตรี
สิริศักดิ์

11.00-11.50

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

วันพุธ
คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

10.10-11.00

พักกลางวัน

วัน/เวลา

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ดนตรี
สิริศักดิ์
อังกฤษ
อักรีมี

สวดมนต์
ครู อ. 2/2

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
วัน/เวลา

08.30–09.20

วันจันทร์
วันอังคาร

10.10-11.00

11.00-11.50

ศิลปะ
คมคณิต

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

ศิลปะ
คมคณิต

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

วันพุธ
คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

พักกลางวัน

09.20-10.10

อังกฤษ
manickaraj
อังกฤษ
manickaraj

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

สวดมนต์
ครู อ. 3/1

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
วัน/เวลา

08.30–09.20

10.10-11.00

11.00-11.50

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

วันอังคาร

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

วันพุธ

พลศึกษา
ภัทรศักดิ์

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

ดนตรี
สิริศักดิ์

อังกฤษ
manickaraj

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

คณิตศาสตร์
กิตติศักดิ์

ศิลปะ
คมคณิต

อังกฤษ
manickaraj

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

พักกลางวัน

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

วันจันทร์

ศิลปะ
คมคณิต

09.20-10.10

สวดมนต์
ครู อ. 3/2

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.30–09.20

09.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เบญจมินทร์

เบญจมินทร์

สังคม

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

ภาษาไทย

ศิลปะ

ศิลปะ

เศรษฐกิจพอเพียง

อภิวรรณ

อภิวรรณ

คมคณิต

คมคณิต

คมคณิต

สังคม

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

ภาษาไทย

พละ

กิจกรรมเพื่อสังคม

รชาดา

รชาดา

Manickaraj

Manickaraj

อภิวรรณ

ภัทรศักดิ์

กมลชนก

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

SBMLD

ชุมนุม

แนะแนว

กมลชนก

กมลชนก

เบญจมินทร์

เบญจมินทร์

กมลชนก

กมลชนก

รัชนก

อังกฤษ(หลัก)

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ดนตรี

ดนตรี

ลูกเสือ

อักรีมี

อภิวรรณ

อภิวรรณ

สิริศักดิ์

สิริศักดิ์

กมลชนก

พักกลางวัน

วัน/เวลา

สุขศึกษา

คอมพิวเตอร์

การงานอาชีพ

คณิตศาสตร์

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

สวดมนต์

ภัทรศักดิ์

สุภาวรรณ

สุภาวรรณ

เบญจมินทร์

Manickaraj

Manickaraj

กมลชนก

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

08.30–09.20

09.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

อภิวรรณ

อภิวรรณ

คณิตศาสตร์

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

พละ

อังกฤษ(หลัก)

เบญจมินทร์

เบญจมินทร์

สุภาวรรณ

ภัทรศักดิ์

อักรีมี

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

ศิลปะ

แนะแนว

กิจกรรมเพื่อสังคม

การงานอาชีพ

เบญจมินทร์

เบญจมินทร์

คมคณิต

คมคณิต

รัชนก

รชาดา

สุภาวรรณ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ดนตรี

ดนตรี

SBMLD

ชุมนุม

คณิตศาสตร์

อภิวรรณ

อภิวรรณ

สิริศักดิ์

สิริศักดิ์

รชาดา

รชาดา

เบญจมินทร์

สังคม

สังคม

เศรษฐกิจพอเพียง

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

ลูกเสือ

รชาดา

รชาดา

คมคณิต

Manickaraj

Manickaraj

รชาดา

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

อังกฤษ(เพิ่มเติม)

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

สุขศึกษา

สวดมนต์

Manickaraj

Manickaraj

กมลชนก

กมลชนก

อภิวรรณ

ภัทรศักดิ์

รชาดา

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.50-12.40

พักกลางวัน

วัน/เวลา

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยู

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
09.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

วันจันทร์

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

ดนตรี
สิริศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

วันอังคาร

ภาษาไทย
อภิวรรณ

ภาษาไทย
อภิวรรณ

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

วันพุธ

สังคม
รชาดา

สังคม
รชาดา

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ภาษาไทย
อภิวรรณ

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ภาษาไทย
อภิวรรณ

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

08.30–09.20

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

การงาน
สุภาวรรณ
คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

ศิลปะ
คมคณิต

ศิลปะ
คมคณิต

11.50-12.40

พักกลางวัน

วัน/เวลา

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณะ
อักรีมี
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ทักษะสู่การงาน
อาชีพ
เบญจมินทร์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
แนะแนว
รัชนก

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
เศรษฐกิจพอเพียง
คมคณิต

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ชุมนุม
เบญจมินทร์

ภาษาไทย
อภิวรรณ

ภาษาอังกฤษ
อักรีมี

ลูกเสือ
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

สวดมนต์
เบญจมินทร์

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
09.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

วันจันทร์

สังคม
รชาดา

สังคม
รชาดา

วันอังคาร

ดนตรี
สิริศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ภาษาไทย
รัชนก

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
ภาษาไทย
รัชนก

วันพุธ

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

เศรษฐกิจพอเพียง
คมคณิต

วันพฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณะ
ภัทรศักดิ์
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
ภาษาไทย
รัชนก

วันศุกร์

08.30–09.20

แนะแนว
รัชนก

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
การงาน
สุภาวรรณ

ภาษาไทย
รัชนก
คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

ชุมนุม
ภัทรศักดิ์

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

ภาษาอังกฤษ
อักรีมี

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม
manickaraj
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
ทักษะสู่การงาน
อาชีพ
ภัทรศักดิ์
คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

ลูกเสือ
ภัทรศักดิ์

ภาษาไทย
รัชนก

ศิลปะ
คมคณิต

ศิลปะ
คมคณิต

สวดมนต์
ภัทรศักดิ์

พักกลางวัน

วัน/เวลา

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
08.30–09.20

09.20-10.10

10.10-11.00

วันจันทร์

ดนตรี
สิริศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

กิจกรรมเพื่อสังคม
กิตติศักดิ์

วันอังคาร

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

วันพุธ

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

วันพฤหัสบดี

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

วันศุกร์

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

การงาน
สุภาวรรณ

ศิลปะ
คมคณิต

ศิลปะ
คมคณิต

ภาษาไทย
รัชนก

ภาษาไทย
รัชนก

ชุมนุม
กิตติศักดิ์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

ภาษาอังกฤษ
อักรีมี

ภาษาไทย
รัชนก

ลูกเสือ
กิตติศักดิ์

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

สังคม
รชาดา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
สังคม
รชาดา

ทักษะสู่การงาน
อาชีพ
กิตติศักดิ์
ภาษาไทย
รัชนก

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
เศรษฐกิจพอเพียง
คมคณิต

แนะแนว
กิตติศักดิ์

ภาษาไทย
รัชนก

สวดมนต์
กิตติศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.00-11.50

พักกลางวัน

วัน/เวลา

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 / 2562
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน
08.30–09.20

09.20-10.10

10.10-11.00

11.00-11.50

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

ศิลปะ
คมคณิต

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

ศิลปะ
คมคณิต

ภาษาไทย
รัชนก

ภาษาไทย
รัชนก

การงาน
สุภาวรรณ

สังคม
รชาดา

สังคม
รชาดา

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

แนะแนว
รัชนก

ทักษะสู่การงาน
อาชีพ
รัชนก
เศรษฐกิจพอเพียง
คมคณิต

ชุมนุม
รัชนก
คอมพิวเตอร์
สุภาวรรณ

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์
ลูกเสือ
รัชนก

ภาษาอังกฤษ
อักรีมี

ภาษาอังกฤษ
อักรีมี

สวดมนต์
รัชนก

วันจันทร์

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

วันอังคาร

กิจกรรมเพื่อสังคม
สุภาวรรณ

วันพุธ

ดนตรี
สิริศักดิ์

ดนตรี
สิริศักดิ์

การงาน
สุภาวรรณ

อังกฤษเพิม่ เติม
manickaraj

วันพฤหัสบดี

ภาษาไทย
รัชนก

ภาษาไทย
รัชนก

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

วิทยาศาสตร์
กมลชนก

วันศุกร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

คณิตศาสตร์
เบญจมินทร์

สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ภัทรศักดิ์

............................................................
(นายกิตติศักดิ์ กาลวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

11.50-12.40

พักกลางวัน

วัน/เวลา

………………………………………………………
(นายสุรเสกข์ ผลบุญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน

