
เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาการค านวณ L พลศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา U ทศันศิลป์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ N ชมรม การงานอาชีพ English ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาจนี คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง C ลูกเสือ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาไทย L. วิทยาศาสตร์ จริยธรรม H คณิตศาสตร์ English ภาษาจนี สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ L ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room สังคมศึกษา ทศันศิลป์ ภาษาอังกฤษ U ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง N ชมรม English การงานอาชีพ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ C ลูกเสือ ภาษาจนี จริยธรรม และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร์ L. วิทยาศาสตร์ H English คณิตศาสตร์ ภาษาจนี สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/2



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาการค านวณ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา L ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาอังกฤษ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย U คณิตศาสตร์ พลศึกษา ทศันศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ N ชมรม วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย English จริยธรรม C ลูกเสือ คณิตศาสตร์ ภาษาจนี และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ H L. วิทยาศาสตร์ ภาษาจนี English สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ L สังคมศึกษา ภาษาจนี L. วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาการค านวณ U ภาษาอังกฤษ ทศันศิลป์ ดนตรี-นาฏศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday สุขศึกษา หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ N ชมรม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น จริยธรรม วิทยาศาสตร์ English C ลูกเสือ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาจนี English ประวัติศาสตร์ H คณิตศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/3



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ L ภาษาอังกฤษ L. วิทยาศาสตร์ ภาษาจนี ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ U ดนตรี-นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ N ชมรม วิทยาการค านวณ หน้าที่พลเมือง ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย C ลูกเสือ จริยธรรม การงานอาชีพ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ทศันศิลป์ ภาษาจนี English H พลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home สุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ L ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาจนี วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ U ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday หน้าที่พลเมือง พลศึกษา ภาษาไทย N ชมรม คณิตศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาจนี C ลูกเสือ ทศันศิลป์ English และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา การงานอาชีพ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ H วิทยาการค านวณ จริยธรรม L. วิทยาศาสตร์ สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/6 

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/5



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา L ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี คณิตศาสตร์ U ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ N ชมรม ทศันศิลป์ ภาษาจนี ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น English ภาษาไทย คณิตศาสตร์ C ลูกเสือ ดนตรี-นาฏศิลป์ L. วิทยาศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา H English วิทยาศาสตร์ จริยธรรม สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย การงานอาชีพ วิทยาการค านวณ L English ภาษาจนี คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English สุขศึกษา ทศันศิลป์ U คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English N ชมรม พลศึกษา ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ C ลูกเสือ English วิทยาศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ English ภาษาไทย H คณิตศาสตร์ ภาษาจนี ดนตรี-นาฏศิลป์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ LUNCH ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

10.30-11.20 น.
 เสาร์      Saturday

วิทยาศาสตร์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/7

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/8GP



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ สุขศึกษา English L สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย English วิทยาการค านวณ U ภาษาจนี คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday English ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ N ชมรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ English C ลูกเสือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ H พลศึกษา ภาษาไทย English สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย LUNCH วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ ซ่อมเสริม

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา L English ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room การงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาจนี U สังคมศึกษา English คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาการค านวณ N ชมรม คณิตศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ประวัติศาสตร์ English ภาษาจนี C ลูกเสือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา H ภาษาไทย English ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง LUNCH ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

หน้าที่พลเมือง
 เสาร์      Saturday

10.30-11.20 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/10P

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/9IP

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ทศันศิลป์



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home Math Thai Computer L Chinese Science English ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room Music-Dance Social Studies Thai U Science Math English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday Science Math History N Club Thai English ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น English Health Art C Scout Chinese Math และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา Physical Thai Citizenship H Home Economics English Math สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/11IEP



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาจนี ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย L สังคมศึกษา ทศันศิลป์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ L. วิทยาศาสตร์ U ภาษาไทย ภาษาจนี พลศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ N ประวัติศาสตร์ ชมรม ภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ C English ลูกเสือ สุขศึกษา และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา จริยธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย H การงานอาชีพ English วิทยาศาสตร์ สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ ภาษาจนี L. วิทยาศาสตร์ L ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ หน้าที่พลเมือง ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา U ภาษาจนี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ N พลศึกษา ชมรม วิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น วิทยาการค านวณ สุขศึกษา English C คณิตศาสตร์ ลูกเสือ ทศันศิลป์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพ H จริยธรรม คณิตศาสตร์ English สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/2 



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา การงานอาชีพ ทศันศิลป์ L คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English พลศึกษา ภาษาจนี U ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาจนี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย N English ชมรม คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ L. วิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมือง C ภาษาไทย ลูกเสือ ภาษาอังกฤษ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา วิทยาการค านวณ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ H คณิตศาสตร์ จริยธรรม สุขศึกษา สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ L วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ U วิทยาศาสตร์ English ดนตรี-นาฏศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี หน้าที่พลเมือง N คณิตศาสตร์ ชมรม ทศันศิลป์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาจนี คณิตศาสตร์ L. วิทยาศาสตร์ C สุขศึกษา ลูกเสือ ภาษาไทย และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา English วิทยาการค านวณ จริยธรรม H ภาษาไทย พลศึกษา คณิตศาสตร์ สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/4 

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/3 



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ จริยธรรม ภาษาอังกฤษ L English วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย สังคมศึกษา การงานอาชีพ U คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ประวัติศาสตร์ ภาษาจนี ภาษาไทย N L. วิทยาศาสตร์ ชมรม คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น สุขศึกษา คณิตศาสตร์ หน้าที่พลเมือง C ภาษาไทย ลูกเสือ ภาษาจนี และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา คณิตศาสตร์ ทศันศิลป์ วิทยาการค านวณ H วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home หน้าที่พลเมือง L. วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย L วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ English ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room สังคมศึกษา ภาษาไทย English U ภาษาจนี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทศันศิลป์ N ดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรม พลศึกษา ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพ C วิทยาศาสตร์ ลูกเสือ คณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาไทย สุขศึกษา ภาษาจนี H ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ จริยธรรม สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/6 

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/5 



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home L. วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ประวัติศาสตร์ L คณิตศาสตร์ English ทศันศิลป์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย U สังคมศึกษา การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาจนี คณิตศาสตร์ English N ภาษาไทย ชมรม วิทยาการค านวณ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย C คณิตศาสตร์ ลูกเสือ หน้าที่พลเมือง และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาจนี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย H สุขศึกษา จริยธรรม ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาจนี วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา L การงานอาชีพ English คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ U English ภาษาไทย ทศันศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ พลศึกษา สังคมศึกษา N ภาษาไทย ชมรม English ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ C English ลูกเสือ ประวัติศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาไทย ภาษาจนี English H คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ LUNCH วิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ซ่อมเสริม

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/8GP

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/7 

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาไทย



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home English ภาษาจนี ภาษาไทย L ดนตรี-นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา U ภาษาไทย English วิทยาศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย สังคมศึกษา พลศึกษา N English ชมรม คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย C ทศันศิลป์ ลูกเสือ English และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ H English วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย LUNCH หน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม
 เสาร์      Saturday

10.30-11.20 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5/9IP

ภาษาไทย



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาจนี วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา L ภาษาไทย วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ U ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday L.วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ N หน้าที่พลเมือง ภาษาจนี ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ C English จริยธรรม ภาษาไทย และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาไทย พลศึกษา ประวัติศาสตร์ H คณิตศาสตร์ ทศันศิลป์ ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ภาษาไทย คณิตศาสตร์ LUNCH สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ ภาษาจนี คณิตศาสตร์ L ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย วิทยาการค านวณ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา U คณิตศาสตร์ ภาษาจนี ภาษาไทย นักเรียน โดย

พุธ Wednesday หน้าที่พลเมือง L.วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ N ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ สุขศึกษา ภาษาไทย C จริยธรรม English คณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา H ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ทศันศิลป์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom สังคมศึกษา ภาษาไทย LUNCH ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/1

 เสาร์      Saturday
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

10.30-11.20 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/2



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ L วิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ทศันศิลป์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ U English วิทยาการค านวณ สังคมศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ พลศึกษา L.วิทยาศาสตร์ N การงานอาชีพ ภาษาไทย ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ภาษาจนี จริยธรรม C คณิตศาสตร์ สุขศึกษา English และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ H ภาษาจนี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ LUNCH คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home จริยธรรม ภาษาไทย English L คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room L.วิทยาศาสตร์ English ภาษาไทย U สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาอังกฤษ หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ N ภาษาไทย ทศันศิลป์ ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา C ภาษาจนี ภาษาไทย การงานอาชีพ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ H พลศึกษา ภาษาจนี คณิตศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา LUNCH วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

10.30-11.20 น.
 เสาร์      Saturday

ภาษาไทย

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

สังคมศึกษา

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
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เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ English ภาษาไทย L ภาษาจนี สุขศึกษา หน้าที่พลเมือง ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ U ภาษาไทย L.วิทยาศาสตร์ ภาษาจนี นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ N พลศึกษา วิทยาการค านวณ ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ วิทยาศาสตร์ English C การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ จริยธรรม และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ ทศันศิลป์ ภาษาไทย H ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom สังคมศึกษา ภาษาไทย LUNCH คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ทศันศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ L สังคมศึกษา ภาษาจนี ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ English ภาษาจนี U L.วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา N หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ C สุขศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา English จริยธรรม คณิตศาสตร์ H ภาษาไทย วิทยาการค านวณ วิทยาศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom ภาษาไทย สังคมศึกษา LUNCH ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
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คณิตศาสตร์
 เสาร์      Saturday

10.30-11.20 น.

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

วิทยาศาสตร์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
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เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี L คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English การงานอาชีพ สุขศึกษา U ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ทศันศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ N วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ หน้าที่พลเมือง คณิตศาสตร์ C L.วิทยาศาสตร์ ภาษาจนี ดนตรี-นาฏศิลป์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา พลศึกษา English จริยธรรม H คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาการค านวณ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ LUNCH สังคมศึกษา ภาษาไทย ซ่อมเสริม

เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home English สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ L ภาษาไทย การงานอาชีพ ทศันศิลป์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย U พลศึกษา ภาษาจนี ประวัติศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ N ภาษาไทย English ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ C วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ English และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา คณิตศาสตร์ English ภาษาไทย H วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาจนี สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ LUNCH คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาอังกฤษ
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 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

หน้าที่พลเมือง



เวลา 08.40 - คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 11.40 - คาบที่ 4 คาบที่ 5 คาบที่ 6 ซ่อมเสริม

วัน 09.10 น. 09.10-10.00น. 10.00-10.50น. 10.50-11.40น. 12.20 น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ L วิทยาศาสตร์ English สุขศึกษา ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาอังกฤษ English วิทยาศาสตร์ U คณิตศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย นักเรียน โดย

พุธ Wednesday English ภาษาจนี ภาษาไทย N คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ชมรม ครูประจ าชั้น

พฤหสับดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ภาษาจนี ประวัติศาสตร์ C วิทยาการค านวณ English คณิตศาสตร์ และครูที่ปรึกษา

ศุกร์ Friday ครูที่ปรึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ H สังคมศึกษา ภาษาไทย English สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 น. 09.40-10.30 น. 11.20-12.10 น. 12.10-13.00 น. 13.00-13.50 น. 13.50-14.00น.

Homeroom หน้าที่พลเมือง ทศันศิลป์ LUNCH ภาษาไทย ภาษาไทย ซ่อมเสริม
 เสาร์      Saturday

10.30-11.20 น.

ภาษาอังกฤษ

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช     ปีการศึกษา 2563
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