
ครูอภิญญา ทาวงศ์ ชั้น/ห้อง

ครูสุกัญญา  อานุภาพ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา B เคมี ฟิสิกส์ L วิทยาการค านวณ ประวัติศาสตร์ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ R English สังคมศึกษา U คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday คณิตศาสตร์ พ.ต. คณิตศาสตร์ พ.ต. E ชีววิทยา English N ภาษาอังกฤษ หน้าทีพ่ลเมือง ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ภาษาไทย A ภาษาจีน English C ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม คณิตศาสตร์ K ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ H ภาษาไทย การงานอาชีพ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 10 นาที เคมี สังคม

ครูกัญญ์รัชการย์ โสวงษ์โชติ ชั้น/ห้อง

ครูกิตติ เพียรจัตรุัส ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home English ภาษาไทย B ภาษาจีน สุขศึกษา/พละ L คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ R ภาษาไทย ภาษาจีน U English วิทยาศาสตร์ นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ E English ภาษาไทย N ภาษาจีน ดนตรี-นาฏศิลป์ ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม English A คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ C ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English K หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาอังกฤษ H คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 10 นาที คณิตศาสตร์ ภาษาจีน

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH ดนตรี-นาฏศิลป์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่3IP/NEW YORK

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH สังคมศึกษา

ครูประจ าชั้น

ครูทีป่รึกษา

มธัยมศึกษาปีที ่3IP/LONDON

มธัยมศึกษาปีที ่3IP/LONDON

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่3IP/NEW YORK



ครูมยุรฉตัร  จันใหม่ ชั้น/ห้อง

T. Matthew J. Pignatello ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ B English สังคมศึกษา L ภาษาอังกฤษ ทัศนศิลป์ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room ภาษาจีน English R คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ U วิทยาการค านวณ ภาษาไทย นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ E ภาษาไทย ภาษาจีน N หน้าทีพ่ลเมือง คณิตศาสตร์ ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม ภาษาจีน A ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ C English ดนตรี-นาฏศิลป์ ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม สุขศึกษา/พลศึกษา K ภาษาจีน ภาษาไทย H English คณิตศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 10 นาที สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

ครูจันทร์เพ็ญ แก้วดวงดี ชั้น/ห้อง

ครูออออน ทมฬิทร ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home ภาษาจีน คณิตศาสตร์ B ภาษาไทย English L วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room สังคมศึกษา ภาษาไทย R ภาษาจีน English U ทัศนศิลป์ วิทยาการค านวณ นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday English สุขศึกษา/พลศึกษา E ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ N คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น ลูกเสือมัธยม คณิตศาสตร์ A ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ C ดนตรี-นาฏศิลป์ English ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม หน้าทีพ่ลเมือง K คณิตศาสตร์ English H การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom ภาษาจีน สังคมศึกษา 10 นาที วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่3IP/PARIS

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH English

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่3IP/PARIS

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6
ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่3IP/TOKYO

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่3IP/TOKYO

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH คณิตศาสตร์

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565



ครูวรรณวิสา   หอมสุวรรณ ชั้น/ห้อง

ครูการุณ ไลทา ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home ภาษาไทย คณิตศาสตร์ B หน้าทีพ่ลเมือง การงานอาชีพ L เคมี พ.ต. ทัศนศิลป์ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาไทย R ชีววิทยา ฟิสิกส์ U วิทย(์ชีวภาพ) บาสเกตบอล นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday เคมี พ.ต. สังคมศึกษา E ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ N ชีววิทยา English ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น English English(Core) A คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ C วิทย(์ชีวภาพ) สังคมศึกษา ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English(Core) K วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ H ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom คณิตศาสตร์ แนะแนว 10 นาที ชีววิทยา ฟิสิกส์

ครูอุทุมพร สีโสดา ชั้น/ห้อง

ครูการุณ ไลทา ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ B ภาษาไทย ภาษาจีน L Eng (Add) การงานอาชีพ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room Eng (listening) คณิตศาสตร์ R หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย U บาสเกตบอล English(Core) นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday Eng (listening) ภาษาไทย E English(Core) สังคมศึกษา N คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น Eng (Add) Eng (Read) A ภาษาจีน คณิตศาสตร์ C สังคมศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม วิทยาการค านวณ K คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ H วิทย(์ชีวภาพ) Eng (Read) สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom ภาษาไทย วิทย(์ชีวภาพ) 10 นาที ภาษาจีน คณิตศาสตร์

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่4/1

แนะแนว

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่4/1

เคมี

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่4/2

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่4/2

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH



ครูรัตตยิา ระวิ ชั้น/ห้อง

ครูพรพิมล สานตะ๊ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home English (Core) คณิตศาสตร์ B ฟิสิกส์ ชีววิทยา L แบดมินตัน เคมี ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room ดนตรี-นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ R คณิตศาสตร์ สุขศึกษา/พลศึกษา U ฟิสิกส์ English (Core) นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday การงานอาชีพ ชีววิทยา E วิทย์ กายภาพ English N คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น TRACK TRACK A ภาษาไทย คณิตศาสตร์ C English สังคมศึกษา ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม คณิตศาสตร์ K วิทย์ กายภาพ วิทยาการค านวณ H ฟิสิกส์ ภาษาไทย สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom เคมี ฟิสิกส์ 10 นาที คณิตศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง

ครูดนัย  โสตรประสพกุล ชั้น/ห้อง

ครูพรพิมล สานตะ๊ ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home การงานอาชีพ ภาษาจีน B English (Core) สังคมศึกษา L English (Read) แบดมินตัน ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room ประวัติศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ R วิทย์ กายภาพ Eng (listening) U English (Core) คณิตศาสตร์ นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday English (Read) ภาษาจีน E Eng (listening) สังคมศึกษา N ภาษาไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์ ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น TRACK TRACK A ดนตรี-นาฏศิลป์ วิทย์ กายภาพ C English (Add) ภาษาไทย ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม ภาษาจีน K English (Add) สุขศึกษา/พลศึกษา H ภาษาไทย วิทยาการค านวณ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Mini Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom ภาษาจีน คณิตศาสตร์ 10 นาที หน้าทีพ่ลเมือง ภาษาไทย
13.20 - 14.10 น.

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่5/1

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่5/1

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH แนะแนว

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่5/2

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่5/2

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น.

LUNCH แนะแนว/สาธารณประโยชน์



ครูสุภาพร  เอียบสกุล ชั้น/ห้อง

ครูอัญชลี ชื่อลือชา ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home English (Add) คณิตศาสตร์ B English (Core) ภาษาไทย L โลกและดาราศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room คณิตศาสตร์ ภาษาไทย R ฟิสิกส์ ชีววิทยา U English (Core) การงานอาชีพ นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday ภาษาไทย เคมี E สังคมศึกษา ฟิสิกส์ N คณิตศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น TRACK TRACK A คณิตศาสตร์ ชีววิทยา C ภาษาไทย ศึกษาค้นคว้า ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม English (Add) K สังคมศึกษา เคมี H สุขศึกษา/พลศึกษา โลกและดาราศาสตร์ สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom 10 นาที คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

ครูนันทิยา ศักดาณรงค์ ชั้น/ห้อง

ครูอัญชลี ชื่อลือชา ชั้น/ห้อง

เวลา 08.40 - คาบที ่1 คาบที ่2 10.40- คาบที ่3 คาบที ่4 12.40 - คาบที ่5 คาบที ่6 ซ่อมเสรมิ
วัน 09.00 น. 09.00-09.50น. 09.50-10.40น. 11.00 น. 11.00-11.50น. 11.50-12.40น. 13.30น. 13.30-14.20น. 14.20-15.10น. 15.10-15.30

จันทร์ Monday Home สังคมศึกษา Eng (listening) B กฎหมาย English (Core) L ภาษาจีน ภาษาไทย ซ่อมเสรมิ

อังคาร Tuesday Room English (Read) โลกและดาราศาสตร์ R การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ U ภาษาไทย ภาษาจีน นักเรยีน โดย

พุธ Wednesday ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย E คณิตศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า N English (Add) โลกและดาราศาสตร์ ครปูระจ าชั้น

พฤหัสบดี Thursday ครูประจ าชั้น TRACK TRACK A สังคมศึกษา ศึกษาค้นคว้า C สุขศึกษา/พลศึกษา English (Add) ครทูี่ปรกึษา

ศุกร์ Friday ครูทีป่รึกษา ชมรมมัธยม ลีลาศ K ภาษาไทย ภาษาจีน H English (Core) กฎหมาย สวดมนต์

08.30-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 Break 10.40-11.30 น. 11.30-12.20

Homeroom 10 นาที English (Read) Eng (listening)

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่6/2

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่6/2

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH ภาษาจีนTCAS66  :    Portfolio

ตารางสอนโรงเรียนศรีสุวิช  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2565
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3-6

ครูประจ าชั้น มธัยมศึกษาปีที ่6/1

ครูทีป่รึกษา มธัยมศึกษาปีที ่6/1

 เสาร์      Saturday
12.20-13.20 น. 13.20 - 14.10 น.

LUNCH แนะแนว/สาธารณประโยชน์TCAS66  :    Portfolio
















