
ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาจีน ภาษาไทย L วิทยาการค านวณ English คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ดนตรี-นาฏศิลป์ N ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย English คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 คณิตศาสตร์ C วิทยาศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา H การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ จริยธรรม ภาษาไทย สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย คณิตศาสตร์ L ภาษาจีน วิทยาการค านวณ English สังคมศึกษา ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English ภาษาไทย U คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน ทัศนศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ภาษาอังกฤษ N ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 หน้าทีพ่ลเมือง C ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ H สุขศึกษา/พลศึกษา จริยธรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1/1

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1/1

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ครูสุภาพร ไพเราะ
ครูสุมาลี เทพศรีหา

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1/2

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1/2

ครูวิภาวรรณ  แต้มเจริญ
ครูเทียนชัย ศรีรักษ์



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ ภาษาจีน L English สุขศึกษา/พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย คณิตศาสตร์ U วิทยาการค านวณ ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ภาษาไทย N คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 ดนตรี-นาฏศิลป์ C ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมือง และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ H จริยธรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา L ภาษาไทย ภาษาจีน สุขศึกษา/พลศึกษา คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาจีน U วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 คณิตศาสตร์ N ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 ภาษาไทย C คณิตศาสตร์ English หน้าทีพ่ลเมือง ทัศนศิลป์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย English H ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสาตร์ จริยธรรม สวดมนต์

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1/4

ประถมศึกษาปีที ่1/3

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1/4

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1/3

ครูทีป่รึกษา

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ครูวรกาญจน์ นามโสภา

ครูอารียว์รรณ พรหมธารี
ครูณัฏฐณิชา เริงรื่น

ครูปราณี นุตตานนท์



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ L วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พลศึกษา ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ภาษาจีน N คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 คณิตศาสตร์ C English สุขศึกษา ภาษาจีน ภาษาไทย และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา English วิทยาศาสตร์ H คณิตศาสตร์ ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง ทัศนศิลป์ 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 ภาษาอังกฤษ LUNCH สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย L English ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ พลศึกษา U วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 คณิตศาสตร์ N ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง English ภาษาจีน ครูประจ าชั้น
พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 ภาษาอังกฤษ C สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา คณิตศาสตร์ English H ภาษาไทย การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 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 ภาษาไทย LUNCH วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ซ่อมเสริม

Mr. Ian Richardson

ครูชฎาพร เชือ้บุญเกิด
Mr. Ian Richardson

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1IP/NEWYORK

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1IP/NEWYORK

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

วิทยาศาสตร์

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที ่1IP/LONDON

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1IP/LONDON

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ครูปิยะเรศ สมงาม



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ L ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย ทัศนศิลป์ U คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาอังกฤษ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ภาษาไทย N วิทยาการค านวณ English ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 English C คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย H English พลศึกษา ภาษาจีน 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 คณิตศาสตร์ LUNCH ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home English พลศึกษา L วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ภาษาไทย ชมรม N ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้น
พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ลูกเสือ C วิทยาการค านวณ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาจีน คณิตศาสตร์ H ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 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 วิทยาศาสตร์ LUNCH คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ซ่อมเสริม

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2IP/LONDON

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1IP/TOKYO

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1IP/TOKYO

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาไทย

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ครูจารุวรรณ ตัง้วงศ์
ครูจติจา จติอ่อง

ครูประภาศรี

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.
การงานอาชีพ

มุ่งหาเงิน
Mr. Ryan Jay C. Ballezaครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2IP/LONDON



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home ภาษาไทย English L ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ชมรม N ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ C ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ หน้าทีพ่ลเมือง และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน H วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ English 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 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย LUNCH ภาษาจีน การงานอาชีพ ซ่อมเสริม

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย L ประวัติศาสตร์ English วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday วิทยาศาสตร์ ชมรม N หน้าทีพ่ลเมือง ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ครูประจ าชั้น
พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย ลูกเสือ C คณิตศาสตร์ ภาษาจีน English ดนตรี-นาฏศิลป์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย H วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ พลศึกษา 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 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ LUNCH การงานอาชีพ ภาษาไทย ซ่อมเสริม

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2IP/TOKYO

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2IP/NEWYORK

ครูทีป่รึกษา

Mr. Ryan Jay C. Balleza

ประถมศึกษาปีที ่2IP/NEWYORK

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาจีน

ครูอารีรัตน์ นันตา
Mr. Ryan Jay C. Balleza

ครูอาภสัรา ดาจกัร

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2IP/TOKYO

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

วิทยาศาสตร์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ดนตรี-นาฏศิลป์ Math L Computer สังคมศึกษา English ภาษาไทย ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room การงานอาชีพ English U ประวัติศาสตร์ Math English ภาษาไทย นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ชมรม ป.1 ภาษาไทย N สุขศึกษา/พลศึกษา หน้าทีพ่ลเมือง English Math ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือ ป.1 English C Chinese Math ภาษาไทย Science และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ทัศนศิลป์ ภาษาไทย H Math Chinese Science English สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home Math ดนตรี-นาฏศิลป์ L ภาษาไทย English สังคมศึกษา English ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room Math การงานอาชีพ U ภาษาไทย Science ประวัติศาสตร์ English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday Science ชมรม N English Math Computer ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น English ลูกเสือ C ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง Math Chinese และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย ทัศนศิลป์ H Chinese Math English สุขศึกษา/พลศึกษา สวดมนต์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่1/IEP

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่1/IEP

ครูวรัญชลี ล าปน
Mr. Sean David  Donald Gens

ครูชาญณรงค์ นิลไสล
Mr. Sean David  Donald Gens

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2/IEP

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2/IEP



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ L สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday สุขศึกษา/พลศึกษา ชมรม N วิทยาการค านวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น จริยธรรม ลูกเสือ C ภาษาไทย English การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง H ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย English L คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาจีน ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย U ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday จริยธรรม ชมรม N วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ลูกเสือ C วิทยาการค านวณ การงานอาชีพ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา English คณิตศาสตร์ H ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ หน้าทีพ่ลเมือง สวดมนต์

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2/1

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2/1

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ครูลัดดาวัลย ์ โยธาแข็ง
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูกรกวี จนัทร์สุก

ครูอภวิัฒน์  สวัสดี
ครูกรกวี จนัทร์สุก

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2/2

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2/2



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

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

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ U คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ชมรม N จริยธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น English ลูกเสือ C คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา หน้าทีพ่ลเมือง สุขศึกษา/พลศึกษา H วิทยาการค านวณ English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง L English ภาษาไทย การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ U ภาษาไทย ภาษาจีน English ประวัติศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ชมรม N คณิตศาสตร์ สัขศึกษา/พลศึกษา จริยธรรม ภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย ลูกเสือ C สังคมศึกษา ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย H วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฏศิลป์ สวดมนต์

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2/4

ครูทีป่รึกษา

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่2/3

ครูสุวรี พิมพา
ครูวิจติรา โชติสรง ประถมศึกษาปีที ่2/4

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2/3

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูศุทธินี เทินสระเกษ
ครูวิจติรา โชติสรง



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ L ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาอังกฤษ U ภาษาไทย English ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday English ชมรม N ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จริยธรรม ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ ลูกเสือ C ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ ภาษาไทย และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ H หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาอังกฤษ วิทยาการค านวณ ภาษาจีน สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home English Chinese L สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา Math ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room Math กานงานอาชีพ U วิทยาการค านวณ ทัศนศิลป์ ภาษาไทย English นักเรียน โดย

พุธ Wednesday English ประวัติศาสตร์ N ชมรม ภาษาไทย Math Chinese ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย Math C ลูกเสือ Science หน้าทีพ่ลเมือง English และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา English ดนตรี-นาฏศิลป์ H Science ภาษาไทย English Math สวดมนต์

ประถมศึกษาปีที ่3/IEP

ประถมศึกษาปีที ่2/5

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่2/5

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/IEP

ครูทีป่รึกษา

ครูถิรวัฒน์ จงพิสุทธิ์

ครูแพรวนภา เอ่ียมส าอางค์
T. Micheal Cornwell Floyd

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ครูประภาวัลย์ อ่ิมเพ็งโชต

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ทัศนศิลป์ ภาษาไทย L คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย ภาษาจีน U English คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ N ชมรม การงานอาชีพ English ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ C ลูกเสือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาจีน ดนตรี-นาฏศิลป์ H จริยธรรม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ L สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ English วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาจีน ภาษาไทย U ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา/พลศึกษา คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ทัศนศิลป์ การงานอาชีพ N ชมรม หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ C ลูกเสือ ภาษาไทย ภาษาจีน ดนตรี-นาฏศิลป์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ H ภาษาไทย จริยธรรม English วิทยาศาสตร์ สวดมนต์

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/2

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3/2

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/1ครูสมคิด วรรณทวี
ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3/1

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565

ครูสนิท ระนาดแก้ว

ครูธันยนันท์  อัครกวีเมธายศ
ครูสนิท ระนาดแก้ว



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา L ภาษาจีน ภาษาไทย ดนตรี-นาฏศิลป์ English ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ U วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาอังกฤษ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday การงานอาชีพ ภาษาไทย N ชมรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ C ลูกเสือ ภาษาจีน หน้าทีพ่ลเมือง คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา วิทยาการค านวณ จริยธรรม H คณิตศาสตร์ English ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา L ภาษาอังกฤษ English ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ U ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English คณิตศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมือง N ชมรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาจีน การงานอาชีพ C ลูกเสือ คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย วิทยาการค านวณ H ภาษาจีน คณิตศาสตร์ จริยธรรม ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

ประถมศึกษาปีที ่3/4ครูนันทวา ภวูงศ์

ประถมศึกษาปีที ่3/3

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3/3

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูนันทวา ภวูงศ์

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/4

ครูทีป่รึกษา

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ครูประทิน  ฤทธิรงค์

ครูรุ่งณภา บุญก่อน



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

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

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ U ภาษาจีน ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ N ชมรม ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น English คณิตศาสตร์ C ลูกเสือ หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย วิทยาการค านวณ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา จริยธรรม ภาษาจีน H คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย การงานอาชีพ L สังคมศึกษา ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ภาษาจีน คณิตศาสตร์ N ชมรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย C ลูกเสือ English คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา English จริยธรรม H ภาษาไทย สุขศึกษา/พลศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ สวดมนต์

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3/5

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/6

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3/5ครูสมบูรณ์ แช่มภธูร
ครูมนตรี อ่ิมพิชัย

ครูสุริยา  พฤกษชาติ
ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3/6ครูมนตรี อ่ิมพิชัย



ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ L คณิตศาสตร์ English พลศึกษา ภาษาไทย ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ภาษาไทย สุขศึกษา N ชมรม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ภาษาไทย English C ลูกเสือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ H วิทยาศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย 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 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ LUNCH คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

ชั้น/ห้อง

ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40 - คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.40 น. 11.40-12.30น. 12.30-13.20น. 13.20-14.10น. 14.10-15.00น. 15.00-15.30น.
จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ L English ภาษาไทย ทัศนศิลป์ พลศึกษา ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday สุขศึกษา ภาษาไทย N ชมรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น
พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น English ภาษาไทย C ลูกเสือ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ภาษาไทย การงานอาชีพ H คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมือง 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 ภาษาจีน LUNCH ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เสาร์      Saturday

10.30-11.20 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ครูธนวรรณ  พงษ์กระโทก
Mr.Jason Duncan

ครูปภาวดี  ทรงภมูิ
Mr.Jason Duncan

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ครูประจ าชั้น ประถมศึกษาปีที ่3IP/TOKYO

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3IP/TOKYO

ประถมศึกษาปีที ่3IP/NEWYORK

ครูทีป่รึกษา ประถมศึกษาปีที ่3IP/NEWYORK

 เสาร์      Saturday
10.30-11.20 น.

ภาษาจีน


