
1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

ภาษาไทย ดนตรี คณิตศาสตร์ อังกฤษ วทิยาศาสตร์ฯ ศิลปะ

ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูวณิชญา  แสงศรีครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูฟาฎนิ  คชฤทธิ์

อังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ การงานอาชีพ

ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูฟาฎนิ  คชฤทธิ์ ครูฟาฎนิ  คชฤทธิ์

คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อังกฤษ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ กิจกรรมชุมนุม

ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูรัชนี  ทองเงา ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น

ภาษาไทย พลศึกษา คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประวติัศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ

ครูนันทนา  ทุ่ยอ้นครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูวณิชญา  แสงศรี ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น

อังกฤษ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ทกัษะไทย กิจกรรมแนะแนว

ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูวณิชญา  แสงศรี ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูจิตรา  ศิณโส ครูฟาฎนิ  คชฤทธิ์

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ศุกร์

ชั่วโมงที/่คาบที่

วนั

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ตารางเรียน ชัน้ ป.1                                     ปีการศึกษา 2564

พัก
กล

าง
วัน

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ ดนตรี หน้าที่พลเมือง

ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูกัญญาภคั  นกหนู ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูรัชนี  ทองเงา

คณิตศาสตร์ ทกัษะไทย ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ พลศึกษา

ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูจิตรา  ศิณโส ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูวณิชญา  แสงศรี ครูกัญญาภคั  นกหนคูรูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ อังกฤษ กิจกรรมชุมนุม

ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูวณิชญา  แสงศรี ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูกัญญาภคั  นกหนคูรูอนัญญา  ดวงสุวรรณ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ กิจกรรมลูกเสือ

ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูอนัญญา  ดวงสุวรรณ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ การงานอาชีพ การงานอาชีพ กิจกรรมแนะแนว

ครูนันทนา  ทุ่ยอ้นครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูกัญญาภคั  นกหนู ครูศิริรัตน์  เขมาชีวะ ครูศิริรัตน์  เขมาชีวะครูอนัญญา  ดวงสุวรรณ

พัก
กล

าง
วัน

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

วนั

ชั่วโมงที/่คาบที่

จันทร์

อังคาร

พธุ

ตารางเรียน ชัน้ ป.2                                     ปีการศึกษา 2564

ศุกร์

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

พฤหสับดี

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ พลศึกษา อังกฤษ หน้าที่พลเมือง

ครูจิตรา  ศิณโส ครูจิตรา  ศิณโส ครูรัชนี  ทองเงา ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูจิตรา  ศิณโส

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ ทกัษะไทย การงานอาชีพ การงานอาชีพ

ครูจิตรา  ศิณโส ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูจิตรา  ศิณโส ครูจิตรา  ศิณโส ครูรัชนี  ทองเงา ครูรัชนี  ทองเงา

คณิตศาสตร์ อังกฤษ สุขศึกษา ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม

ครูจิตรา  ศิณโส ครูกัญญาภคั  นกหนู ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูจิตรา  ศิณโส ครูรัชนี  ทองเงา ครูจิตรา  ศิณโส

คณิตศาสตร์ อังกฤษ ดนตรี ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ กิจกรรมลูกเสือ

ครูจิตรา  ศิณโส ครูกัญญาภคั  นกหนคูรูอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูจิตรา  ศิณโส ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูจิตรา  ศิณโส

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ อังกฤษ ศิลปะ กิจกรรมแนะแนว

ครูจิตรา  ศิณโส ครูจิตรา  ศิณโส ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูกัญญาภคั  นกหนคูรูอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูจิตรา  ศิณโส

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

ศุกร์

ตารางเรียน ชัน้ ป.3                                     ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

วนั

ชั่วโมงที/่คาบที่

จันทร์

อังคาร

พัก
กล

าง
วัน

พธุ

พฤหสับดี

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ อังกฤษ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์

ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูรุจรัก  สุขเกษม

วทิยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพ การงานอาชีพ

ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูปฏมิา  ชิตณรงค์

วทิยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี กิจกรรมชุมนุม

ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูอรวรรณ  สุขแสงครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูปฏมิา  ชิตณรงค์

สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ

ครูรัชนี  ทองเงา ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูรัชนี  ทองเงา ครูปฏมิา  ชิตณรงค์

หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ พลศึกษา กิจกรรมแนะแนว

ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูปฏมิา  ชิตณรงค์

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

จันทร์

ตารางเรียน ชัน้ ป.4                                     ปีการศึกษา 2564

อังคาร

พธุ

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

วนั

พฤหสับดี

ชั่วโมงที/่คาบที่

พัก
กล

าง
วัน

ศุกร์

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ ประวติัศาสตร์ พลศึกษา

ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรัชนี  ทองเงา ครูพชิิต  สุวรรณโณ

ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์

ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูรัชนี  ทองเงา ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูรุจรัก  สุขเกษม ครูรุจรัก  สุขเกษม

คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ สุขศึกษา กิจกรรมชุมนุม

ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูสุพศิ  บญุศิริ

คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ การงานอาชีพ อังกฤษ ภาษาไทย กิจกรรมลูกเสือ

ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูรัชนี  ทองเงา ครูรัชนี  ทองเงา ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูสุพศิ  บญุศิริ

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ดนตรี วทิยาศาสตร์ฯ กิจกรรมแนะแนว

ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูนันทนา  ทุ่ยอ้น ครูรัชนี  ทองเงา ครูอนัญญา  ดวงสุวรรณครูปฏมิา  ชิตณรงค์ ครูอรวรรณ  สุขแสง

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ตารางเรียน ชัน้ ป.5                                     ปีการศึกษา 2564
ชั่วโมงที/่คาบที่

จันทร์

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

ศุกร์

พัก
กล

าง
วัน

วนั

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

คณิตศาสตร์ อังกฤษ ดนตรี ภาษาไทย การงานอาชีพ การงานอาชีพ

ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูมีนา  โอราวฒันค์รูอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั

สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วทิยาศาสตร์ฯ ศิลปะ

ครูรุจรัก  สุขเกษม ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูนิตยา  วทิยผดุงครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูอนัญญา  ดวงสุวรรณ

อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ กิจกรรมชุมนุม

ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูนิตยา  วทิยผดุงครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูมีนา  โอราวฒัน์

อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ กิจกรรมลูกเสือ

ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูรุจรัก  สุขเกษม

วทิยาศาสตร์ฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา หน้าที่พลเมือง กิจกรรมแนะแนว

ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูรุจรัก  สุขเกษม

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

วนั

ชั่วโมงที/่คาบที่

ตารางเรียน ชัน้ ป.6                                     ปีการศึกษา 2564

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

พัก
กล

าง
วัน

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

สังคมศึกษาฯ วทิยาศาสตร์ฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คหกรรม คหกรรม

ครูวณิชญา  แสงศรีครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูศิริรัตน์  เขมาชีวะ ครูศิริรัตน์  เขมาชีวะ

ประวติัศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทอ้งถิ่นของเรา วทิยาการค านวณ การงานอาชีพ การงานอาชีพ

ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูรัชนี  ทองเงา ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูอรวรรณ  สุขแสง ครูอรวรรณ  สุขแสง

คอมพวิเตอร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ดนตรี พละ กิจกรรมชุมนุม

ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูวณิชญา  แสงศรี ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี

คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กิจกรรมลูกเสือ

ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี

หน้าที่พลเมือง วทิยาศาสตร์ฯ วทิยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมแนะแนว

ครูรัชนี  ทองเงา ครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดัครูมะลิวรรณ  ปตุตาพดั ครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี

ตารางเรียน ชัน้ ม.1                                     ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

พัก
กล

าง
วัน

วนั

ชั่วโมงที/่คาบที่

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ศุกร์

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

สุขศึกษา การงานอาชีพ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์

ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม

ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ฯ วทิยาศาสตร์ฯ ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูมีนา  โอราวฒัน์

ทอ้งถิ่นของเรา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ คหกรรม คหกรรม กิจกรรมชุมนุม

ครูวณิชญา  แสงศรี ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูศิริรัตน์  เขมาชีวะ ครูศิริรัตน์  เขมาชีวะ ครูพชิิต  สุวรรณโณ

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ หน้าที่พลเมือง ดนตรี พละศึกษา กิจกรรมลูกเสือ

ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูพชิิต  สุวรรณโณ

วทิยาศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ วทิยาการค านวณ กิจกรรมแนะแนว

ครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูนิตยา  วทิยผดุงครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูวณิชญา  แสงศรี

พัก
กล

าง
วัน

วนั

ศุกร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

ตารางเรียน ชัน้ ม.2                                     ปีการศึกษา 2564
ชั่วโมงที/่คาบที่

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

จันทร์

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 



1 2 3 4 5 6

8.30 - 9.30 9.30 - 10.30 10.30 - 11.30 12.30 - 13.30 13.30 - 14.30 14.30 - 15.30

วทิยาศาสตร์ฯ วทิยาศาสตร์ฯ หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ ตัดผมชาย ตัดผมชาย

ครูอดิศักด์ิ  คชสงครามครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูนิตยา  วทิยผดุง

คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ พละศึกษา

ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูพชิิต  สุวรรณโณ

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วทิยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ คอมพวิเตอร์ กิจกรรมชุมนุม

ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูนิตยา  วทิยผดุงครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูนิตยา  วทิยผดุง

สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ฯ การงานอาชีพ การงานอาชีพ กิจกรรมลูกเสือ

ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูสุพศิ  บญุศิริ ครูอดิศักด์ิ  คชสงคราม ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูอรวรรณ  สุขแสง ครูนิตยา  วทิยผดุง

ภาษาอังกฤษ ประวติัศาสตร์ ดนตรี ภาษาไทย ทอ้งถิ่นของเรา กิจกรรมแนะแนว

ครูมีนา  โอราวฒัน์ ครูนิตยา  วทิยผดุง ครูพชิิต  สุวรรณโณ ครูนิพทัธรา  ฉิมมี ครูรัชนี  ทองเงา ครูนิตยา  วทิยผดุง

พัก
กล

าง
วัน

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ลงชื่อ  ................................................  หวัหน้างานบริหารวชิากร                                        ลงชื่อ  ..............................................  ผอ.ร.ร.          

วนั

ชั่วโมงที/่คาบที่

จันทร์

อังคาร

พธุ

พฤหสับดี

     ( นายอดิศักด์ิ  คชสงคราม )                                                                                          ( นางชวศิา  อินทเรือง )                  

ตารางเรียน ชัน้ ม.3                                     ปีการศึกษา 2564

      ต าแหน่ง  ครู                                                                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินนิมิต 

ศุกร์


