
 
 

ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ครูประจ าช้ัน นางสาวชาลิสา  กวานปรัชชา  โทร. 063-8392493 
สอนวิชา คณิตพ้ืนฐาน/ไทยพ้ืนฐาน/วิทย์/สังคม/ไทยเพ่ิมเติม/คณิตเพ่ิมเติม/ลูกเสือ/แนะแนว/ชุมนุม จ านวน  5/5/2/2/1/2/1/1/1  จ านวน  20  ชั่วโมง รวมสอน  20  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 
 วัน 
ชั่วโมง 
         
          เวลา 

 
 Homeroom 
-นั่งสมาธ ิ
-ท่องบทอาขยาน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
พักเท่ียง 

 
Homeroom 
-แปรงฟัน 
-ตรวจสุขภาพ 
-วางทุกงานอ่านทุกคน 

 
4 

 
5 

 
6 

08.45 – 09.00 09.00 – 09.50 09.50 – 10.40 10.40-11.30 11.30 – 12.30 12.30-13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

วันจันทร์ 
 
 

E สื่อสาร 
(ครMูary) 

คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

แนะแนว 
(ครูประจ าชั้น) 

วันอังคาร 
ไทยพ้ืนฐาน 

(ครูประจ าชั้น) 
ศิลปะ 

(ครูนพชัย) 
วิทย์ 

(ครูประจ าชั้น) 
อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพุธ 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

สุข/พละ 
(ครูกชพร) 

อังกฤษสื่อสาร 
(ครปูุณยนุช) 

วิทย์ 
(ครูประจ าชั้น) 

การงาน 
(ครูกชพร) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพฤหัสบดี 
ลูกเสือ 

(ครูประจ าชั้น) 
สังคม 

(ครูประจ าชั้น) 
คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

ประวัติ 
(ครูปนัดดา) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันศุกร์ 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

อังกฤษสื่อสาร 
(ครูปุณยนุช) 

ภาษาจีน 
(ครูปนัดดา) 

สังคม 
(ครูประจ าชั้น) 

ชุมนุม 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

 
รายชื่อครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร 

ป.1/1 นางชาลิสา  กวานปรัชชา 063-8392493 สอนร่วม ป.1/1 นายนพชัย  ใจธรรม 088-2598113 
ป.1/2 นางสุภัสสร    อุปลาบัติ  080-1585481 สอนร่วม ป.1/2 นางกชพร   สุวรรณกูฏ 094-5310666 
ป.1/3 นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย 098-6639498 สอนร่วม ป.1/3 นางปุณยนุช   ไชยรักษ์ 098-9438385 

 
 



 
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  ครูประจ าช้ัน นางสุภัสสร   อุปลาบัต ิ โทร. 080-1585481 

สอนวิชา คณิตพ้ืนฐาน/ไทยพ้ืนฐาน/วิทย์/สังคม/ไทยเพ่ิมเติม/คณิตเพ่ิมเติม/ลูกเสือ/แนะแนว/ชุมนุม จ านวน  5/5/2/2/1/2/1/1/1  จ านวน  20  ชั่วโมง รวมสอน  20  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 
 วัน 
ชั่วโมง 
         
          เวลา 

 
 Homeroom 
-นั่งสมาธ ิ
-ท่องบทอาขยาน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
พักเท่ียง 

 
Homeroom 
-แปรงฟัน 
-ตรวจสุขภาพ 
-วางทุกงานอ่านทุกคน 

 
4 

 
5 

 
6 

08.45 – 09.00 09.00 – 09.50 09.50 – 10.40 10.40-11.30 11.30 – 12.30 12.30-13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

วันจันทร์ 
 
 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

E สื่อสาร 
(ครMูary) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 ภาษาจีน 
(ครูปนัดดา) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

ศิลปะ 
(ครูนพชัย) 

วันอังคาร 
ไทยพ้ืนฐาน 

(ครูประจ าชั้น) 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วิทย์ 
(ครูประจ าชั้น) 

คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

การงาน 
(ครูกชพร) 

ไทยเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพุธ 
วิทย์ 

(ครูประจ าชั้น) 
ไทยพ้ืนฐาน 

(ครูประจ าชั้น) 
สุข/พละ 
(ครูกชพร) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

แนะแนว 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพฤหัสบดี 
ลูกเสือ 

(ครูประจ าชั้น) 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

ประวัติ 
(ครปูุณยนุช) 

สังคม 
(ครูประจ าชั้น) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันศุกร์ 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

สังคม 
(ครูประจ าชั้น) 

อังกฤษสื่อสาร 
(ครูปุณยนุช) 

คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

ชุมนุม 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

 
รายชื่อครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร 

ป.1/1 นางชาลิสา  กวานปรัชชา 063-8392493 สอนร่วม ป.1/1 นายนพชัย  ใจธรรม 088-2598113 
ป.1/2 นางสุภัสสร    อุปลาบัติ  080-1585481 สอนร่วม ป.1/2 นางกชพร   สุวรรณกูฏ 094-5310666 
ป.1/3 นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย 098-6639498 สอนร่วม ป.1/3 นางปุณยนุช   ไชยรักษ์ 098-9438385 

 
 



 
ตารางเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  ครูประจ าช้ัน นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย  โทร. 098-6639498 

สอนวิชา คณิตพ้ืนฐาน/ไทยพื้นฐาน/วิทย์/สังคม/ไทยเพ่ิมเติม/คณิตเพ่ิมเติม/ลูกเสือ/แนะแนว/ชุมนุม จ านวน  5/5/2/2/1/2/1/1/1  จ านวน  20  ชั่วโมง รวมสอน  20  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 
 วัน 
ชั่วโมง 
         
          เวลา 

 
 Homeroom 
-นั่งสมาธ ิ
-ท่องบทอาขยาน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
พักเท่ียง 

 
Homeroom 
-แปรงฟัน 
-ตรวจสุขภาพ 
-วางทุกงานอ่านทุกคน 

 
4 

 
5 

 
6 

08.45 – 09.00 09.00 – 09.50 09.50 – 10.40 10.40-11.30 11.30 – 12.30 12.30-13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

วันจันทร์ 
 
 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

การงาน 
(ครูกชพร) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

ภาษาจีน 
(ครูปนัดดา) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันอังคาร 
ไทยพ้ืนฐาน 

(ครูประจ าชั้น) 
อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

ชุมนุม 
(ครูประจ าชั้น) 

ศิลปะ 
(ครูนพชัย) 

ไทยเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพุธ 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

E สื่อสาร 
(ครMูary) 

วิทย์ 
(ครูประจ าชั้น) 

สุข/พละ 
(ครูกชพร) 

อังกฤษพ้ืนฐาน 
(ครูปุณยนุช) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันพฤหัสบดี 
ลูกเสือ 

(ครูประจ าชั้น) 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วิทย์ 
(ครูประจ าชั้น) 

ประวัติ 
(ครูปุณยนุช) 

สังคม 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

วันศุกร์ 
คณิตพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

คณิตเพ่ิมเติม 
(ครูประจ าชั้น) 

สังคม 
(ครูประจ าชั้น) 

อังกฤษสื่อสาร 
(ครูปุณยนุช) 

แนะแนว 
(ครูประจ าชั้น) 

ไทยพ้ืนฐาน 
(ครูประจ าชั้น) 

 
รายชื่อครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร ชั้น ชื่อ-สกลุ เบอร์โทร 

ป.1/1 นางชาลิสา  กวานปรัชชา 063-8392493 สอนร่วม ป.1/1 นายนพชัย  ใจธรรม 088-2598113 
ป.1/2 นางสุภัสสร    อุปลาบัติ  080-1585481 สอนร่วม ป.1/2 นางกชพร   สุวรรณกูฏ 094-5310666 
ป.1/3 นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย 098-6639498 สอนร่วม ป.1/3 นางปุณยนุช   ไชยรักษ์ 098-9438385 

 
 


