
ครูเดือน     ศรีวิชา ชั้น/ห้อง

Mr. Charles ThomasStifter JR ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

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

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

พุธ Wednesday ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย N ทัศนศิลป์ วิทยาศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ C English คณิตศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English ภาษาจีน H แนะแนว คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom ภาษาจีน ภาษาไทย สังคมศึกษา 12.20น. ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

ครูศิริลักษณ์ ค าแสน ชั้น/ห้อง

ครูณัฐชยา เรืองกิจการ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home English สังคมศึกษา แนะแนว L ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พ.ต. การงานอาชีพ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ English วิทยาศาสตร์ U สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมือง นักเรียน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาการค านวณ N วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ English ครูประจ าชั้น

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

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม ภาษาจีน ภาษาไทย H ทัศนศิลป์ English คณิตศาสตร์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย 12.20น. ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่1IP/LONDON

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่1IP/LONDON

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

มธัยมศึกษาปีที ่1IP/NEW YORK

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่1IP/NEW YORK

ครูประจ าชั้น

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน



ครูวรรณลักษณ์ แสงศรี ชั้น/ห้อง

ครูณัฐชยา เรืองกิจการ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน English L การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday English ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ N ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พ.ต. ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาการค านวณ C ภาษาไทย English คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ H สุขศึกษา/พลศึกษา หน้าทีพ่ลเมือง English สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน 12.20น. สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

ครูสุชาดา  ชัยมงคล ชั้น/ห้อง

T. Richard Thomas (Rick) ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ L English ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room English ภาษาจีน สุขศึกษา/พลศึกษา U วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ พ.ต. ภาษาอังกฤษ นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย ภาษาจีน แนะแนว N English การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ประวัติศาสตร์ ทัศนศิลป์ C วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English หน้าทีพ่ลเมือง H ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฏศิลป์ 12.20น. ภาษาไทย สังคมศึกษา

ครูทีป่รึกษา

14.00-14.10 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่1IP/TOKYO

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

มธัยมศึกษาปีที ่1IP/PARIS

 เสาร์      Saturday
ซ่อมเสริม/ทบทวน

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่1IP/PARIS

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่1IP/TOKYO



ครูวศิน  นาคเปลือ้ง ชั้น/ห้อง

T. Richard Thomas (Rick) ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

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

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

พุธ Wednesday ภาษาจีน คณิตศาสตร์ English N วิทยาการค านวณ แนะแนว ภาษาอังกฤษ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม วิทยาศาสตร์ English C ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พ.ต. และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม คณิตศาสตร์ English H หน้าทีพ่ลเมือง ทัศนศิลป์ วิทยาศาสตร์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 12.20น. ภาษาจีน ภาษาไทย

ครูขวัญเรือน  ศรีทิพย์ ชั้น/ห้อง

T. Mark Andrew ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ L คณิตศาสตร์ พ.ต. ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ พ.ต. เคมี สังคมศึกษา U English คณิตศาสตร์ ภาษาไทย นักเรียน โดย

พุธ Wednesday วิทยาศาสตร์ English สังคมศึกษา N คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา ทัศนศิลป์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ C วิทยาการค านวณ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม หน้าทีพ่ลเมือง การงานอาชีพ H ภาษาไทย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom English เคมี ฟิสิกส์ 12.20น. ดนตรี-นาฏศิลป์ ชีววิทยา

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่1IP/SEOUL

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่1IP/SEOUL

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่2IP/LONDON

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่2IP/LONDON

 เสาร์      Saturday
ซ่อมเสริม/ทบทวน
14.00-14.10 น.



ครูมัตติกา พรมมูล ชั้น/ห้อง

T. Bart Rigter  (Bart) ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home English สังคมศึกษา ภาษาไทย L ทัศนศิลป์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday การงานอาชีพ English ภาษาจีน N ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ครูประจ าชั้น

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

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม ภาษาจีน ดนตรี-นาฏศิลป์ H วิทยาการค านวณ English สุขศึกษา/พลศึกษา สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน 12.20น. วิทยาศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง

ครูทรายเงิน ทิมเที่ยง ชั้น/ห้อง

T. Bart Rigter  (Bart) ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home ทัศนศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน L ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา English ซ่อมเสริม

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

พุธ Wednesday ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี-นาฏศิลป์ N English ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ C ภาษาไทย วิทยาการค านวณ English และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ H English สุขศึกษา/พลศึกษา ภาษาไทย สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom คณิตศาสตร์ ภาษาไทย หน้าทีพ่ลเมือง 12.20น. ภาษาจีน วิทยาศาสตร์

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่2IP/NEW YORK

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่2IP/NEW YORK

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่2IP/TOKYO

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่2IP/TOKYO



ครูอรอนงค์    อินแบน ชั้น/ห้อง

ครูวุฒิพงษ์ จนัทวงษ์ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา English ดนตรี-นาฏศิลป์ L คณิตศาสตร์ ภาษาจีน สุขศึกษา/พลศึกษา ซ่อมเสริม

อังคาร Tuesday Room ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย U English การงานอาชีพ สังคมศึกษา นักเรียน โดย

พุธ Wednesday ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ N วิทยาศาสตร์ English ภาษาจีน ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย C คณิตศาสตร์ English ทัศนศิลป์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English คณิตศาสตร์ H วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ ภาษาอังกฤษ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาไทย 12.20น. หน้าทีพ่ลเมือง คณิตศาสตร์

ครูอาภารัตน์   สิงห์เวียง ชั้น/ห้อง

ครูวุฒิพงษ์ จนัทวงษ์ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 11.30 - คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสริม
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 10.40-11.30น. 12.30 น. 12.40-13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30น.

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

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

พุธ Wednesday English ทัศนศิลป์ ภาษาไทย N ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา ครูประจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ภาษาจีน English C ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ และครูทีป่รึกษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย H คณิตศาสตร์ English ประวัติศาสตร์ สวดมนต์
08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20- 12.20-13.10 13.10-14.00น.
Homeroom หน้าทีพ่ลเมือง ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ 12.20น. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

 เสาร์      Saturday
14.00-14.10 น.
ซ่อมเสริม/ทบทวน

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่2IP/SEOUL

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่2IP/SEOUL

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่2IP/PARIS

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่2IP/PARIS


